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MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2021 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

 
 

O MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e a PS Concursos, 
torna público a análise e julgamento dos recursos contra indeferimento das inscrições, conforme segue: 
 

RECURSO 01 

INSCRIÇÕES 2124207 e 2124208 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
001 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

003 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 

A requerente solicita novo boleto da taxa de inscrição alegando que não pode realizar o 
pagamento dentro dos prazos estipulados em edital por motivos de ordem técnica de 
seu provedor de internet, o que a impossibilitou de gerar e efetuar o pagamento do 
boleto. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, pois conforme regras do 
edital, pagamentos após a data limite não podem ser aceitos. O edital é bem claro no 
que se refere às regras e normas para realização das inscrições online, a saber:  

 Serão permitidas inscrições online somente nos meios e prazos estabelecidos 
em edital (vide itens 3.4 e3.6). 

 Não será aceito pagamento do valor da taxa de inscrição fora do período de 
inscrições (vide item 3.12). 

 O não cumprimento das normas estabelecidas nos itens anteriormente citados 
implica o cancelamento da inscrição do candidato (vide item 3.13) 

 Entre as demais regras do edital 

Salienta-se que não houve nenhum problema constatado nos servidores do portal das 
inscrições e pagamentos durante os 30 dias que impossibilitasse a geração e 
pagamento dos respectivos boletos. Todos os prazos e regras estipulados em edital, em 
todos os certames desta banca são rigorosamente cumpridos. 

Portanto recurso e inscrição restam indeferidos 

RECURSO 02 

INSCRIÇÃO 2124193 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 
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PEDIDO 

A requerente solicita novo boleto para pagamento da taxa de inscrição alegando que 
realizou o pagamento dentro dos prazos previstos em edital, porém, notou ao ser 
divulgada a lista de inscrições indeferidas que, quando no ato do pagamento, o negou 
despropositadamente fazendo com o que boleto não fosse pago e sua inscrição 
indeferida. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui que o recurso não procede, assim como no recurso 
anterior, conforme regras do edital, pagamentos após a data limite não podem ser 
aceitos. O edital é bem claro no que se refere às regras e normas para realização das 
inscrições online, a saber:  

 Serão permitidas inscrições online somente nos meios e prazos estabelecidos 
em edital (vide itens 3.4 e3.6). 

 Não será aceito pagamento do valor da taxa de inscrição fora do período de 
inscrições (vide item 3.12). 

 O não cumprimento das normas estabelecidas nos itens anteriormente citados 
implica o cancelamento da inscrição do candidato (vide item 3.13) 

 Entre as demais regras do edital 

Salienta-se que não houve nenhum problema constatado nos servidores do portal das 
inscrições e pagamentos durante os 30 dias que impossibilitasse a geração e 
pagamento dos respectivos boletos. Todos os prazos e regras estipulados em edital, em 
todos os certames desta banca são rigorosamente cumpridos. 

Portanto recurso e inscrição restam indeferidos 

RECURSO 03 

INSCRIÇÃO 2124455 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 001 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 

PEDIDO 

Candidata solicita benefício de concorrer a vaga PNE pois alega que, conforme item 
7.10 do edital, o laudo médico entregue pelos candidatos pode ser similar ao Anexo V, e 
que seu laudo é similar e atende aos requisitos solicitados. A mesma também enviou 
documentação complementar, para fins de comprovação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do pedido a banca informa que o pleito procede, uma vez que a 
requerente cumpriu os prazos e regras estipulados e durante os prazos recursais enviou 
documentação comprobatória complementar, que atesta e atende todos os requisitos 
estipulados em edital. Deste modo recurso deferido. Uma nova lista PNE será publicada 
com sua inscrição incluída 

 

SIDERÓPOLIS/SC, em 06 de JANEIRO de 2022. 

 

DENISE CRISTINA MARTINS NUNES 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 

ANGELO FRANQUI SALVARO 
Prefeito Municipal 


