
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA 
Estado de São Paulo 

 
DIVULGA DECISÕES AOS RECURSOS CONTRA INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO n.º 02/2018 
 

A Prefeitura Municipal de Cristais Paulista/SP, através da Comissão do Processo Seletivo, torna público que segue:  
 

1. As decisões aos recursos impetrados contra o indeferimento das inscrições seguem abaixo relacionados:  
 

N.Insc. Candidato Cargo Alegações 

1336176 
Liliane Cristina Marques 
Cardoso 

Professor de Educação 
Básica I – PEB-I 

Descrição dos Fatos: Não consegui visualizar meu boleto para 

pagamento entrei em contato várias vezes por e-mail e ficaram 

de resolver e nada resolvido. 

Fundamentação: Quero o boleto para efetuar o pagamento da 

minha inscrição. 

Pedido: Deferimento da minha inscrição por não conseguir 

visualizar o boleto para pagamento. 

Anexo: Sem anexo. 

Decisão 

 

 
INDEFERIDO 
 
Sobre a descrição dos fatos: Não há registros no sistema gestor de inscrições de solicitações de suporte. O candidato não 
anexou os PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO ou cópias dos e-mails que declara ter enviado. 
Fundamentação e Pedido: O Edital prevê que: 
2.5. As inscrições serão recebidas exclusivamente via internet, no site http://www.seletivaconcursos.com.br do dia 11 de 
dezembro até o dia 21 de dezembro de 2018 (data limite para pagamento do boleto), (horário de Brasília), devendo para 
tanto, o candidato seguir os seguintes procedimentos: 
F). Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até às 15 h: 00 min. do dia 21/12/2018. 
2.6. Para concorrer o candidato deverá pagar o boleto de inscrição dentro da data limite no valor de R$ 45,00 (Quarenta e 
cinco reais). 
2.6.1. Para pagamento do valor da inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado até a data limite do 
encerramento das inscrições. Atenção para o horário da rede de atendimento bancário; 
2.6.2. O pagamento do valor correspondente à inscrição poderá ser efetuado em toda rede de atendimento bancário; 
2.6.5. A Seletiva Concursos não se responsabiliza por solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica, 
falhas dos computadores, de comunicação ou bancárias, bem como qualquer outro fator que impossibilite a transferência de 
dados. 
2.6.6. A inscrição será validada com o pagamento do boleto de inscrição, e o devido repasse do crédito correspondente pela 
Instituição bancária. 
2.6.7. Após três dias úteis do final das inscrições, o candidato deverá acessar o site http://www.seletivaconcursos.com.br 
para conferir se sua inscrição está confirmada. Caso não esteja, deverá entrar em contato pelo e-mail 
adm@seletivaconcursos.com.br. 
2.6.9. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes. 

 
 
 Prefeitura do Município de Cristais Paulista, em 31 de dezembro de 2018. 
 

 
Meire Aparecida Silva Valerini 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 
 
 
 

Katiuscia de Paula Leonardo Mendes 
Prefeita Municipal. 

 


