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EDITAL DE RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA INDEFERIMENTO DA 
SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM VAGA ESPECIAL (PRN) 

CONCURSO PÚBLICO 001/2019 
 

A organizadora do Concurso Público, recebimento das inscrições, aplicação e avaliação das provas, SELETIVA 
Concursos, CNPJ 19.137.597/0001-49, obedecidas as normas do Edital de Abertura, seus anexos e demais 
disposições legais aplicáveis; TORNA PÚBLICO O EDITAL DE RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA INDEFERIMENTO 
DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM VAGA ESPECIAL (PRN), NOS SEGUINTES TERMOS: 
 

Permanecem INDEFERIDAS (não confirmadas) as solicitações inscrição em vaga especial (PRN) dos 
candidatos relacionados neste Edital, conforme normativas estabelecidas nos Itens 3.13 a 3.14 do Edital de Abertura 
nº 001/2019. 

 
O candidato que teve a solicitação de inscrição em vaga especial (PRN) indeferida concorrerá em condições 

de igualdade nas vagas de ampla concorrência. 
 
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1706884 

CARGO Fiscal de Serviços Urbanos 

TIPO RECURSO Contra indeferimento da inscrição 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

17/10/2019 19:10 

DESCRIÇÃO FATOS Sou Negro de desejo disputar a vaga para pessoas negras. 
Por algum motivo técnico não chegou minha declaração de afrodescendentes. 
 

FUNDAMENTAÇÃO Motivos técnicos não foi recebida a declaração de afrodescendentes. 
No momento da inscrição ficou claro a minha declaração de negro  
ao preencher as lacunas em `´cor da pele`` 
 

PEDIDO O pedido vem somente para reiterar o meu direito de concorrer a vagas especiais 
como vagas para pessoas pretas. 
Peço a minha inscrição para vaga de candidatos de cor negra ou pessoas pretas e não 
de ampla concorrência 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2291/170688
4/bdbef8b7b1b66aed2a8a826a77778aaa.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado Candidato 
 
Para concorrer na condição de afrodescendente, o candidato deverá seguir o item 
3.13 do Edital de Abertura, a saber: "3.13. Para os que desejarem concorrer às 
vagas especificamente reservadas para este fim, a condição de afro-brasileiro 
deverá ser manifestada pelo candidato no momento da inscrição no concurso 
público, em campo específico no formulário de inscrição (on-line) do candidato E 
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anexar no campo próprio, requerimento de vaga especial (PRN) conforme 
modelo (Anexo VI) disponível para download. 
 
O Edital de Abertura ainda estabelece em seu artigo 3.14, a saber: "3.14. A não 
manifestação do candidato na forma prevista implicará na preclusão do 
direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas de raça negra". 
Devendo, desse modo, concorrer às vagas de ampla concorrência. 
 
Informamos que não foi identificado erro técnico, e no presente recurso o 
candidato também NÃO anexou o ANEXO VI - REQUERIMENTO DE VAGA 
ESPECIAL (PRN), devidamente preenchido e assinado, conforme preconiza o 
Edital de Abertura. 
 
RECURSO INDEFERIDO. 

 
 
 
 
 
 
SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP, em 21 de outubro de 2019. 
 
 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO 01/2019 
SELETIVA CONCURSOS. 


