
 

 

 

 

 

 

 
 
 

EDITAL COMPLEMENTAR 01/2017 - 4 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

DIVULGAÇÃO DOS JULGAMENTOS AOS RECURSOS CONTRA HOMOLOGAÇÃO 
DAS INSCRIÇÕES 

 

 

 
A presidente da comissão organizadora do processo seletivo simplificado edital 001/2018, 
Prefeitura Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais faz saber aos interessados que já estão dispostos os julgamentos dos recursos 
contra homologação das inscrições, conforme quadro abaixo que será afixado no mural da 
prefeitura municipal, na pagina www.amm.org.br e no site 
www.prefeituradeconfresa.com.br e assepublica.listaeditais.com.br para as devidas 
conferências. 
 
 
 
 

 

Maria de Lurdes Sousa Batista 

Presidente da Comissão Organizadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradeconfresa.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

EDITAL Processo Seletivo Simplificado - 01/2018 

INSCRIÇÃO 884354 

CARGO APOIO ADM EDUC/MANUTENCAO INFRAESTRUTURA - ESCOLAS URBANAS 

TIPO RECURSO Recurso contra a homologação das inscrições 

PEDIDO Pedido de inserção de documentos junto à inscrição da solicitante. 

DESCRIÇÃO FATOS A solicitante por falta de conhecimento realizou sua inscrição com ajuda de terceiros 
no dia 22 de fevereiro de 2018 porém não inseriu seus documentos ideais para a 
contagem de pontos desta seletiva. 

DESCRIÇÃO A solicitante resta prejudicada, por não ter inserido seus documentos, pede-se que 
seja aceito os seus documentos anexos junto as este pedido de recurso. 

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1499/884
354/08e466e1148aff535e4bb2e3296844c9.pdf 

RESPOSTA Aceito 

STATUS Deferido 

 

EDITAL Processo Seletivo Simplificado - 01/2018 

INSCRIÇÃO 883117 

CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - ESCOLAS URBANAS 

TIPO RECURSO Recurso contra a homologação das inscrições 

PEDIDO Deferimento da minha inscrição. 

DESCRIÇÃO FATOS Por que minha situação de inscrição esta como indeferido? 

DESCRIÇÃO Enviei a documentação necessária e obrigatória, então a inscrição deveria ser aceita. 

RESPOSTA Aceito 

STATUS Deferido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EDITAL Processo Seletivo Simplificado - 01/2018 

INSCRIÇÃO 882671 

CARGO APOIO ADM EDUC/MANUTENCAO INFRAESTRUTURA - ESCOLAS URBANAS 

TIPO RECURSO Recurso contra a homologação das inscrições 

PEDIDO Solicito o aceite da documentação, haja em vista que tenho provas de que recebi 
apos a data final de envio. Em anexo envio o Histórico dados que comprovam o 
recebimento na data de hoje. 

DESCRIÇÃO FATOS Prorrogação de prazo para envio de documentação. 

DESCRIÇÃO Solicito  prazo para envio de documentação escolar, no qual não foi possível na data 
pré estabelecida, devido o  histórico escolar ter sido entregue pela escola de origem 
somente na data de hoje, 02/03/2018. 

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1499/882
671/771552c08b9ec7765fb6c3a7ebce3efa.jpg 

RESPOSTA Aceito  

STATUS Deferido 

 

EDITAL Processo Seletivo Simplificado - 01/2018 

INSCRIÇÃO 891906 

CARGO APOIO ADM EDUC/NUTRICAO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE 

TIPO RECURSO Recurso contra a homologação das inscrições 

PEDIDO Solicito cordialmente  que seja autorizada a anexação dos documentos para que 
possa ser realizada a validação dos mesmos na contagem de pontos. 

DESCRIÇÃO FATOS Anexação de Documentos 

DESCRIÇÃO Devido a dificuldade de acesso a informações essenciais ocasionadas pela falta de 
acesso ao sistema levou a não anexação de documentos importantes que deveriam 
ser anexados no ato da inscrição, dado o valor dos mesmos para a aferição dos 
pontos do candidato. 

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1499/891
906/28beecb8f8be169dca0a554eb3d54c09.docx 

RESPOSTA Falta de documentação. 

STATUS Indeferido 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EDITAL Processo Seletivo Simplificado - 01/2018 

INSCRIÇÃO 884824 

CARGO APOIO ADM EDUC/MOTORISTA DE TRANSP ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL BRANCA 
DE NEVE/ ROTA PE DE GALINHA 

TIPO RECURSO Recurso contra a homologação das inscrições 

PEDIDO Venho pedi recurso para que eu possa anexa los novamente em minha inscrição e 
que seja realizada a recontagem de pontos, pois como está não tenho pontuação 
alguma. 
Certo de vossa compreensão desde já agradeço. 

DESCRIÇÃO FATOS Meus documentos não estão anexados  

DESCRIÇÃO Acessei minha área de candidato e notei que meus documentos não estão anexados. 
No dia que fiz minha inscrição a internet estava muito ruim, lenta e perdendo a 
conexão repetidamente. 
Não sei o que houve. Segui todos os passos da inscrição. 
Os documentos que foram anexados são: RG, CPF, CNH AE, histórico do ensino 
médio, certificado de participação na semana pedagógica de 2016 e declaração  
de 4 anos de prestação de serviço como motorista escolar nesta mesma linha que 
estou a concorrer. 

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1499/884
824/edf2b0e3081ae2785b3c69fb765b1995.jpg 

RESPOSTA Falta de documentação. 

STATUS Indeferido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EDITAL Processo Seletivo Simplificado - 01/2018 

INSCRIÇÃO 898596 

CARGO PROF LIC PL EM MATEMATICA - ESCOLA MUNICIPAL NOVO PLANALTO 

TIPO RECURSO Recurso contra a homologação das inscrições 

PEDIDO Quero reenviar meus certificados,pois não conseguir enviar até ontem por causa da 
internet estava congestionada,fiquei até as 18 horas tentando quando se esgotou o 
tempo. 

DESCRIÇÃO FATOS Problemas com a internet de nosso município. 

DESCRIÇÃO Bom dia! 
Sou Maria Celina Freitas da Silva Correia,Professora Licenciada em e Ciências 
Naturais com Habilitação em Química.fiz minha inscrição nesse processo seletivo 
com inscrição 898596 ,por motivo da fato de enfrentarmos certos problemas com 
nossa internet não conseguir enviar meus certificados para contagens de 
pontos,peço encarecidamente que aceite o reenvio desses documentos ,não posso 
ficar fora dessa seletiva pois almejo uma vaga como professora.desde já agradeço. 

ANEXO Sem anexo 

RESPOSTA Falta de documentação. 

STATUS Indeferido 

 


