
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2018 - IBIRAMA/SC 
ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO

ANÁLISE 01 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 955760 

CARGO Agente Comunitário de Saúde - ACS  Área 1 

TIPO RECURSO Recurso para o Não Deferimento do Pedido de Inscrição 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

14/05/2018 17:32 

DESCRIÇÃO FATOS O fato é que programei o pagamento por fatura digital e mesmo com saldo positivo, ñ 
foi cobrada a taxa de inscrição.   

FUNDAMENTAÇÃO Gostaria de pagar a inscrição e participar do processo seletivo pq fui prejudicada por 
falhas digitais e ou falha de comunicação entre bancos. 
 

PEDIDO Gostaria de solicitar boleto atualizado para pagamento  

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. 
 
Conforme previsto no Edital 001/2018, no item 2.7.7. as inscrições somente serão 
homologadas após a compensação dos valores recolhidos, não se responsabilizando a 
Prefeitura Municipal de Ibirama e Atena Assessoria Educacional por eventuais atrasos 
ou erros decorrentes dos trâmites bancários. Também não se responsabilizará pelo 
não recebimento de solicitação de inscrição por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação 
ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
 
A emissão ou atualização de boletos após o limite de data de pagamento não é 
permitido. 
 
Desta forma, somos pelo INDEFERIMENTO da solicitação, uma vez que não há 
comprovação da efetivação do pagamento até a data limite prevista pelo Edital 
001/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2018 - IBIRAMA/SC 
ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO

ANÁLISE 02 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 953192 

CARGO Agente Comunitário de Saúde - ACS  Área 5 

TIPO RECURSO Recurso para o Não Deferimento do Pedido de Inscrição 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

14/05/2018 10:18 

DESCRIÇÃO FATOS Inscrição indeferida 

FUNDAMENTAÇÃO A inscrição foi indeferida, porém o pagamento foi realizado corretamente e dentro 
do prazo estipulado. 

PEDIDO Peço que revejam a situação sobre o deferimento, pois todos os procedimentos 
foram realizados corretamente, estou enviando também o comprovante de 
pagamento. (Observar marcação ao final do recibo de pagamento) 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/
recursos/1591/953192/c167d772ce71a02d5972d428d1e526c2.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Ao analisar a solicitação de recurso do(a) candidato(a), observou-se que o arquivo de 
retorno do dia 25/04 referente aos boletos gerados, não apresentou o pagamento do 
requerente. Em consulta ao extrato bancário do cedente, assim como o comprovante 
de pagamento apresentado pelo(a) requerente foi possível identificar a comprovação 
do pagamento da taxa de inscrição 953192. 
Desta forma, considera-se DEFERIDO a solicitação de Recurso e torna a inscrição 
953192 homologada. 

 


