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MUNICÍPIO DE SOMBRIO/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 003/2021 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

 
 

O MUNICÍPIO DE SOMBRIO, 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 

INSCRIÇÃO 2126053; 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 018 - PROFESSOR DE RELIGIÃO (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
Requerente solicita novo boleto para pagamento da taxa de inscrição alegando que não 
pôde efetuar o pagamento dentro dos prazos estipulados pois a lotérica de sua 
preferência estava fechada tornando impossível assim a realização do pagamento. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após a análise a banca informa que o recurso não procede pois, não foram constatados 
problemas por parte dos servidores do portal de inscrições e geração de boletos da 
organizadora do certame. Fato este que não impediu o candidato de se inscrever, 
imprimir e pagar o boleto de sua inscrição durante os prazos previstos em edital. Deste 
modo é de responsabilidade do candidato o pagamento do boleto nos prazos previstos, 
uma vez que o boleto pode ser pago por aplicativos diversos, casas lotéricas, agências 
bancárias entre outros. 

Complementa-se a resposta ao pleito também baseando-se nos seguintes itens do 
edital: 3.6, 3.9, 3.13 e 3.6 letra “i”.  

Portanto inscrição e recurso restam indeferidos. 

RECURSO 02 

INSCRIÇÃO 2124844; 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (HABILITADO) 

PEDIDO 
Requerente solicita que seja reconsiderado o indeferimento de sua inscrição para 
concorrer a vaga PNE encaminhando documentação não enviada durante os prazos 
previstos em edital para fins de comprovação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o pleito, a banca conclui que o pedido resta indeferido, pois o prazo máximo 
para envio dos documentos constantes no cronograma do edital não foram cumpridos. 
Como houveram documentos não enviados, o recebimento extemporâneo destes fere 
as regras e a lisura do certame. 
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RECURSO 03 

INSCRIÇÃO 2124668; 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / INCLUSIVA 

PEDIDO 
Requerente solicita que seja reconsiderado o indeferimento de sua inscrição para 
concorrer a vaga PNE encaminhando documentação não enviada durante os prazos 
previstos em edital para fins de comprovação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o pleito, assim como no recurso anterior, a banca conclui que o pedido resta 
indeferido, pois o prazo máximo para envio dos documentos constantes no cronograma 
do edital não foram cumpridos. Como houveram documentos não enviados, o 
recebimento extemporâneo destes fere as regras e a lisura do certame. 

RECURSO 04 

INSCRIÇÃO 
2124994; 

2124995; 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / INCLUSIVA 

002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (HABILITADO) 

PEDIDO 
Requerente solicita deferimento de suas duas inscrições alegando que realizou os 
respectivos pagamentos dentro dos prazos estipulados em edital enviando, para fins de 
comprovação, os comprovantes de pagamento. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar os comprovantes de pagamento enviados pela candidata, foi verificado que 
a mesma efetuou os pagamentos, com sua conta do Marcado Pago, após as 20h. 
Porém conforme regras do próprio Mercado Pago, todos os pagamentos efetuados 
após as 20h são automaticamente agendados para o próximo dia útil, neste caso 
específico, 11/01/2022, após a data limite do certame.  

Vide: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/15660 

O Edital é claro, conforme item 3.6 i) ...Só serão aceitos pagamentos processados até a 
data limite. Agendamentos automáticos não serão considerados. 

Portanto, recurso indeferido. 

RECURSO 05 

INSCRIÇÃO 
2125474; 

2125475; 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / INCLUSIVA 

002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (HABILITADO) 
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PEDIDO 
Requerente solicita que seja aceito, para suas duas inscrições, a Auto declaração PPD, 
alegando não ter anexado por engano. Portanto solicita nova análise do pedido para 
concorrer a vaga PNE enviando documentação faltante. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o pleito, a banca conclui que o pedido resta indeferido, pois o prazo máximo 
para envio dos documentos constantes no cronograma do edital não foram cumpridos. 
Como houveram documentos não enviados, o recebimento extemporâneo destes fere 
as regras e a lisura do certame. 

RECURSO 06 

INSCRIÇÃO 2125315; 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 006 - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA (6º ao 9º Ano) (HABILITADO) 

PEDIDO 
Solicitante pede revisão de indeferimento de inscrição como PPD. Alegando que seu 
Laudo está correto. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

No caso em apreço, a banca não tem possibilidade de analisar a situação de cada 
candidato, na sua peculiaridade, no que se refere à condição de saúde. Por tal motivo 
que é solicitado atestado médico, que preencha os requisitos previstos em edital. O 
similar deve, obrigatoriamente, preencher todos os requisitos previstos, conforme item 
7.10 a. 

No caso, entende-se que o laudo apresentado não preenche todos os requisitos 
previstos no modelo, principalmente a declaração de que a enfermidade apresentada 
pelo candidato é considerada deficiência física, e que o candidato se enquadra para 
concorrer como PNE, motivo pelo qual não há outro caminho a não ser o indeferimento. 

RECURSO 07 

INSCRIÇÃO 
2125226; 

2125227; 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
001 - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / INCLUSIVA 

003 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (NÃO HABILITADO) 

PEDIDO Requerente solicita prova ampliada pois alega ter dificuldade de visão. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise do pedido a banca informa que a solicitação quanto a prova ampliada já foi 
atendida conforme divulgação da Lista de Solicitações PNE e Condição Especial que 
encontra-se no portal. 
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RECURSO 08 

INSCRIÇÃO 2125441; 

STATUS DO RECURSO DEFERIDO 

CARGO 003 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (NÃO HABILITADO) 

PEDIDO 

Solicitante requer alteração do cargo de sua inscrição de 003 - PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (NÃO HABILITADO) para 002 - PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (HABILITADO) alegando ter se inscrito para o 
cargo não habilitado devido a informação equívoca recebida por parte de sua 
universidade. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca informa que o pleito procede, e não fere a lisura do certame, 
portanto o cargo da inscrição 2124390 foi alterado para 002 - PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL III AO 5º ANO (HABILITADO). Desta forma, recurso deferido e 
cargo atualizado.  

Observação: O Candidato deve imprimir o novo comprovante de deferimento de sua 
inscrição. 

 

SOMBRIO/SC, em 18 de JANEIRO de 2022. 

 

MARIA REGINA QUARTIEIRO DE MATOS 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 

GISLAINE DIAS DA CUNHA 
Prefeito Municipal 


