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

ANÁLISE 01 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 957285 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO Recurso para o Não Deferimento do Pedido de Inscrição 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

15/05/2018 10:27 

DESCRIÇÃO FATOS Venho por meio deste recurso solicitar deferimento de minha inscrição para o cargo de 
Engenheiro Civil no concurso público Edital 02/2018 para a cidade de Ibirama. Solicito 
recurso pois minha inscrição não foi validada, mesmo com pagamento da taxa de 
inscrição. 

FUNDAMENTAÇÃO Peço deferimento da minha inscrição pois cumpri com todos os requisitos de 
inscrição, incluindo o pagamento da taxa de inscrição. 

PEDIDO Desta forma, peço deferimento de minha inscrição. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/re
cursos/1592/957285/6913ba68addb08e64d48bc3e3f868ceb.jpeg 

 

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 foi possível identificar a 
comprovação do pagamento da taxa de inscrição 957285. 
Desta forma, considera-se DEFERIDO a solicitação de Recurso e torna a inscrição 
957285 homologada. 

 
  



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

ANÁLISE 02 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 952571 

CARGO Técnico em Enfermagem  

TIPO RECURSO Recurso para o Não Deferimento do Pedido de Inscrição 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

15/05/2018 11:23 (11:31) 

DESCRIÇÃO FATOS Ao consultar o edital de homologação de inscrições, constatei que o meu pedido de 
inscrição estava indeferido. 

FUNDAMENTAÇÃO Saliento que todos os prazos dispostos no edital foram cumpridos com antecedência 
(conforme imagens em Anexo).  

PEDIDO Venho por meio deste, solicitar o deferimento da minha inscrição e também deter o 
conhecimento de quais foram os itens que geraram o indeferimento do meu pedido 
bem como o procedimento para a correção do meu pedido de inscrição, de modo a 
poder estar prestando o presente concurso público. 

ANEXO Recibo.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após observar que houve 3 (três) solicitações de recursos contra o indeferimento de 
inscrição, em conflito com a data de pagamento do dia 25/04/2018, foi realizado uma 
nova emissão de Arquivos de Retorno, onde constatou-se que as inscrições baixadas 
(pagas) no referido dia (25/04) não constavam na relação de deferidas, desta forma, 
conforme é possível identificar o pagamentos nos arquivos de retorno atualizados e em 
contraprova ao extrato bancário da conta cedente, torna a inscrição do(a) candidato(a) 
DEFERIDA. 
Resposta válida aos 2 recursos apresentados pelo(a) Candidato(a). 

 
 

ANÁLISE 03 

Após analisar algumas solicitações de recursos, que em comum havia a data de pagamento das taxas 

de inscrições, 25/04/2018, a Atena Assessoria Educacional, vez uma análise manual dos Arquivos de Retorno, e 

constatou que o arquivo correspondente à data de 25/04/2018 apresentava falha na leitura dos 

comprovantes. Constatado a inconformidade foi gerado novo arquivo e verificou-se que 3 (três) inscrições que 

apresentavam-se como indeferidas na análise das inscrições, haviam efetivado o pagamento. Desta forma, 

DEFERE-SE as inscrições 952571 – 957285 – 954138, constando as mesmas como Homologadas. 


