
ANÁLISE DE RECURSOS 
CONCURSO PÚBLICO – SAATE 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 792643 

CARGO Agente de Serviços Especializados 

TIPO RECURSO Recurso para o Não Deferimento do Pedido de Inscrição 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

24/01/2018 15:52 

DESCRIÇÃO FATOS O requerente realizou o pagamento da inscrição na data de 20/12/2017, porém seu 
nome/inscrição consta como INDEFERIDA no Edital 003/2018 - SAATE. 

FUNDAMENTAÇÃO O requerente realizou a inscrição para o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS, nos termos do Edital nº 001/2018, Saate, autarquia do município de 
Presidente Getúlio/SC. 
O pagamento da inscrição foi realizado e devidamente debitado da conta bancária do 
requerente na data de 20/12/2017, porém seu nome/inscrição consta como 
INDEFERIDA no Edital 003/2018 - SAATE, devendo ser devidamente DEFERIDO vez que 
realizados/cumpridos todos os requisitos e exigências do edital, inclusive o 
pagamento da inscrição junto à rede bancária. 

PEDIDO Requer seja sua inscrição de nº 792643, devidamente DEFERIDA, vez que anexa ao 
presente recurso o comprovante de pagamento da inscrição. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/re
cursos/1397/792643/5f17697a38780640b30babe9a8f681b3.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA Ao analisar as informação apresentado(a) pelo(a) candidato(a)  792643, verificou-se a 
comprovação do pagamento da taxa de inscrição. Desta forma somos pelo 
Deferimento do requerimento de recurso, tornando o(a) candidato(a) apto(a) para 
realização das Provas.  
 
Análise do ocorrido: O Sistema que homologa as inscrições faz a leitura dos 
pagamentos através de arquivos eletrônicos de retornos, enviados pela agência 
bancária (Caixa Econômica Federal), por algum motivo (ainda não descoberto), sua 
inscrição que foi paga não apareceu nos arquivos de retorno emitidos pela agência. 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 792289 

CARGO Operador de Tratamento de água 

TIPO RECURSO Recurso para o Não Deferimento do Pedido de Inscrição 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

25/01/2018 13:24 

DESCRIÇÃO FATOS Olá, realizei o pagamento da taxa de inscrição no dia 22/12/2017, e fui conferir no rol 
dos inscritos minha inscrição está indeferido, segue o comprovante de pagamento 
realizado através da Caixa econômica. 

FUNDAMENTAÇÃO Olá, realizei o pagamento da taxa de inscrição no dia 22/12/2017, e fui conferir no rol 
dos inscritos minha inscrição está indeferido, segue o comprovante de pagamento 
realizado através da Caixa econômica. 
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PEDIDO Olá, realizei o pagamento da taxa de inscrição no dia 22/12/2017, e fui conferir no rol 
dos inscritos minha inscrição está indeferido, segue o comprovante de pagamento 
realizado através da Caixa econômica. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/re
cursos/1397/792289/ece711da0332e11dcc85964110b74194.png 

Dados da resposta 

RESPOSTA O(A) candidato(a) 792289 solicitou dois pedidos de recursos para com o mesmo 
objetivo. Desta forma, a solicitação do candidato foi deferida, porém em relação ao 
recursos, um será indeferido. 

 
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 792289 

CARGO Operador de Tratamento de água 

TIPO RECURSO Recurso para o Não Deferimento do Pedido de Inscrição 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

25/01/2018 14:26 

DESCRIÇÃO FATOS Na contra prova para verificar meu deferimento no rol dos inscritos consta que minha 
inscrição e taxa de pagamento indeferidos, sendo que fiz a inscrição bem como realizei 
o pagamento da taxa de inscrição através do banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na 
data correta do pagamento efetuada no dia 19/12/2017, sendo que tenho o 
comprovante de pagamento que segue em anexo para comprovar. 

FUNDAMENTAÇÃO Diante dos fatos peço que verifiquem minha inscrição e taxa de pagamento pois os 
mesmo realizei no mês de dezembro, efetuei a taxa de pagamento no mesmo mês 
sendo desta maneira o  por que do indeferimento da minha candidatura. 

PEDIDO Peço que acompanhem e analisem os fatos para reavaliar e deferir minha inscrição 
sendo assim para que posso participar do concurso, pois o pagamento foi realizado 
feito os passos conforme é de praxe, estou enviando em anexo o comprovante de 
pagamento feito junto a caixa econômica federal no dia 19/12/2017. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/re
cursos/1397/792289/6754e9667b36fdad00915b0685d356b3.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA Ao analisar as informação apresentado(a) pelo(a) candidato(a)  792289, verificou-se a 
comprovação do pagamento da taxa de inscrição. Desta forma somos pelo 
Deferimento do requerimento de recurso, tornando o(a) candidato(a) apto(a) para 
realização das Provas.  
 
Análise do ocorrido: O Sistema que homologa as inscrições faz a leitura dos 
pagamentos através de arquivos eletrônicos de retornos, enviados pela agência 
bancária (Caixa Econômica Federal), por algum motivo (ainda não descoberto), sua 
inscrição que foi paga não apareceu nos arquivos de retorno emitidos pela agência. 

 


