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ATO 005/CP/001/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017  

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Capão Alto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 

legais, juntamente com a comissão de Concurso Público e o Instituto o Barriga Verde, tornam público 

o Julgamento de Recurso contra a Homologação das Inscrições, conforme segue: 

 

Parecer Único: 

INSCRIÇÃO 633579 - Alessandra Arruda Della Giustina 

CARGO Psicólogo 

TIPO RECURSO Indeferimento de Inscrição 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

04/07/2017 às 14h37min 

PEDIDO Devolução do valor da inscrição de R$ 100 por não haver interesse da candidata de 
aguardar novo edital. 

DESCRIÇÃO 
FATOS 

Devolução do valor de 100,00 (cem reais) pagos pela inscrição, visto que o concurso foi 
cancelado e não há interesse da candidata em aguardar novo edital. Devolver na conta 
Banco XXX Ag XXXX CC XXXXX, Alessandra A D Giustina. Cancelamento do concurso por 
ordem judicial e não poder aguardar novo edital pelo candidato. 

DECISÃO Considerando que não houve cancelamento do Concurso Público 001/2017 de Capão 
Alto; Considerando, que em nenhum momento cogitou-se a hipótese de cancelamento 
deste Concurso; 
Considerando ainda, que não houve divulgação de qualquer hipótese de cancelamento 
em meio oficial, até porque se trata de informação inverídica. 
Descarta-se o que foi mencionado pela candidata recorrente, sendo que tal fato não 
passou de mera informação controversa. 
Tendo em vista que a aplicação das provas e o Concurso estão mantidos, e que as 
provas escritas objetivas ocorrerão no domingo dia 09 de julho de 2017 em local e 
horário a ser divulgado em ato próprio nos meios oficiais de divulgação, quais sejam, 
site da Instituição responsável pelo Certame www.iobv.org.br, bem como site da 
Prefeitura Municipal de Capão Alto. Diante do exposto, esta Banca decide pelo 
indeferimento do pedido de devolução do valor da taxa de inscrição. 

 

 

Capão Alto, 05 de julho de 2017 

 

 
Tito Pereira Freitas 
Prefeito Municipal 

http://www.iobv.org.br/

