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MUNICÍPIO DE TURVO/SC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº. 003/2019-SME 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 
 

O MUNICÍPIO DE TURVO, estado de Santa Catarina, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e 
comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pela Portaria Nº 382/19, de 26 de Dezembro de 
2019, no uso de suas atribuições legais e a PS Concursos, torna público a análise e julgamento dos recursos da 
Classificação Preliminar, conforme segue: 
 

RECURSO 01 

INSCRIÇÃO 1871473 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

PEDIDO 

O candidato solicita o deferimento de sua inscrição como PPD, pois relata que quando 
mandado anexo do laudo médico (já aceito pela banca examinadora), o anexo da auto 
declaração não foi enviado devido a erros técnicos de internet, assim, interferindo no 
seu resultado e classificação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise a banca conclui que o pleito não procede, pois inicialmente, conforme 
previsto em edital, o prazo de recursos quanto ao deferimento/indeferimento das 
inscrições encontra-se findado desde 12/01/2020. Portanto tal pedido é extemporâneo. 

Quanto a alegação de problema técnico, no envio da Auto Declaração conforme 
narrado pelo requerente, informa-se que nenhum problema técnico a respeito foi 
constatado ou levado a conhecimento da banca na oportunidade através do canal de 
atendimento suporte@psconcursos.com.br, tanto pelo requerente, quanto por outros 
candidatos. 

Por fim, analisando a declaração apresentada neste recurso, constata-se que o 
reconhecimento de firma, o que era exigência para o acolhimento, é datado somente 
em 20 de Janeiro de 2020, o que evidencia sua confecção somente após todos os 
prazos esgotados para envio. 

Portanto, diante dos fatos acima mencionados, temos a informar ao requerente o não 
acolhimento do seu recurso, restando indeferido 

 

TURVO/SC, em 31 de JANEIRO de 2020. 

 

ROBERTO CARLOS PATEL 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
 

 
 TIAGO ZILLI 

Prefeito Municipal 


