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ATO Nº 004/2018  

DIVULGA JULGAMENTO DE RECURSOS CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

DO EDITAL Nº 008/2017 DE PROCESSO SELETIVO 

 

LIRIO DAGORT, Prefeito Municipal de Xaxim, através da Secretaria de Educação e Cultura, no uso 

de suas atribuições legais, juntamente com a comissão municipal de Processo Seletivo e o Instituto O 

Barriga Verde, torna público o julgamento dos recursos contra a homologação das inscrições: 

 

Nº INSC CANDIDATO Cargo  

846358 Isolda Rossoni Bellaver 
Área 1 - Professor Regente  
(Ensino Fundamental/Anos Iniciais) (habilitado)  

ALEGAÇÃO: GOSTARIA QUE FOSSE ANALIZADA MINHA INSCRIÇÃO NÚMERO 846358 ÁREA 1 DEU INDEFERIDA 
POIS FIZ A INCRIÇÃO PRA 3 ÁREA. 
SE POSSÍVEL GOSTARIA QUE FOSSE ANULADA A INSCRIÇÃO DA ÁREA 3 E SUBSTITUINDO PELA ÁREA 1. QUE NO 
QUAL FICARIAM SÉRIES INICIAIS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS. AGRADEÇO SE FOR ATENDIDA! OBRIGADO!  
ISOLDA! 

DECISÃO: Não há possibilidades de troca de cargo neste momento. O edital regra claramente que quando o 
candidato escolher se inscrever para 3 áreas, uma delas deveria ser ou na área 9 ou na área 10. 
Segue item 4.4 do edital: 
 

4.4. O candidato poderá se inscrever para até 03 (três) áreas, quando uma delas for 

para Pra disciplinas da área 9 e área 10. Nas demais situações será permitida a inscrição 

para até duas áreas e 1 (uma) ou 2 (duas) disciplinas nas respectivas áreas, devendo o 

candidato orientar-se pelas tabelas constantes no subitem 4.4.2 deste edital. Devendo 

realizar a inscrição e recolher o valor da inscrição para cada cargo escolhido, havendo 

mais quantidades de inscrições permitidas para o mesmo candidato, será deferida 

(validada) as inscrições mais recentes, devidamente pagas. 

E como a candidata não seguiu o regramento de inscrição do edital, ficam validadas as inscrições mais recentes 
devidamente pagas. 
 
O edital também menciona sobre pleitear a troca de cargo, no item 4.14.8: 

4.14.8. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer 
pretexto, pleitear a troca de cargo e/ou a devolução da importância recolhida uma vez 
que, o valor da inscrição somente será restituído em caso de anulação plena do Processo 
Seletivo Público.  

RECURSO INDEFERIDO – SITUAÇÃO MANTIDA. 
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823650 Sandra Regina Camargo Coletti 
Área 1 - Professor Regente  
(Ensino Fundamental/Anos Iniciais) (não-habilitado)  

ALEGAÇÃO: boa tarde! Minha inscrição 823650 deu indeferida por motivo de não ter colocado o plantão. Se 
possível gostaria que fosse anulada a inscrição de segundo professor e substituída pela séries iniciais que no 
qual deu indeferida. Obrigado! Sandra 

DECISÃO: Não há possibilidades de troca de cargo neste momento. O edital regra claramente que quando o 
candidato escolher se inscrever para 3 áreas, uma delas deveria ser ou na área 9 ou na área 10. 
Segue item 4.4 do edital: 
 

4.4. O candidato poderá se inscrever para até 03 (três) áreas, quando uma delas for 

para Pra disciplinas da área 9 e área 10. Nas demais situações será permitida a inscrição 

para até duas áreas e 1 (uma) ou 2 (duas) disciplinas nas respectivas áreas, devendo o 

candidato orientar-se pelas tabelas constantes no subitem 4.4.2 deste edital. Devendo 

realizar a inscrição e recolher o valor da inscrição para cada cargo escolhido, havendo 

mais quantidades de inscrições permitidas para o mesmo candidato, será deferida 

(validada) as inscrições mais recentes, devidamente pagas. 

E como a candidata não seguiu o regramento de inscrição do edital, ficam validadas as inscrições mais recentes 
devidamente pagas. 
 
O edital também menciona sobre pleitear a troca de cargo, no item 4.14.8: 

4.14.8. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer 
pretexto, pleitear a troca de cargo e/ou a devolução da importância recolhida uma vez 
que, o valor da inscrição somente será restituído em caso de anulação plena do Processo 
Seletivo Público.  

RECURSO INDEFERIDO – SITUAÇÃO MANTIDA. 
 

840047 Josiane Paula Giacomelli Área 3 - Musicalização (habilitado)  

ALEGAÇÃO: indeferimento de inscrição. Foi um erro na interpretação do edital da minha parte, pois foi 
indeferida a inscrição da área 3 (musicalização)(habilitado), área que eu gostaria de ficar inscrita, pois me 
inscrevi em três áreas sendo que nem uma da área 9 ou 10. 

DECISÃO: Não há possibilidades de troca de cargo neste momento. O edital regra claramente que quando o 
candidato escolher se inscrever para 3 áreas, uma delas deveria ser ou na área 9 ou na área 10. 
Segue item 4.4 do edital: 
 

4.4. O candidato poderá se inscrever para até 03 (três) áreas, quando uma delas for 

para Pra disciplinas da área 9 e área 10. Nas demais situações será permitida a inscrição 

para até duas áreas e 1 (uma) ou 2 (duas) disciplinas nas respectivas áreas, devendo o 

candidato orientar-se pelas tabelas constantes no subitem 4.4.2 deste edital. Devendo 

realizar a inscrição e recolher o valor da inscrição para cada cargo escolhido, havendo 

mais quantidades de inscrições permitidas para o mesmo candidato, será deferida 

(validada) as inscrições mais recentes, devidamente pagas. 

E como a candidata não seguiu o regramento de inscrição do edital, ficam validadas as inscrições mais recentes 
devidamente pagas. 
 

O edital também menciona sobre pleitear a troca de cargo, no item 4.14.8: 

4.14.8. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer 
pretexto, pleitear a troca de cargo e/ou a devolução da importância recolhida uma vez 
que, o valor da inscrição somente será restituído em caso de anulação plena do Processo 
Seletivo Público.  

RECURSO INDEFERIDO – SITUAÇÃO MANTIDA. 
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802864 Jaqueline Fernandes Weber 
Área 1 - Professor Regente  
(Ensino Fundamental/Anos Iniciais) (não-habilitado)  

802865 Jaqueline Fernandes Weber 
Área 3 - Professor Regente (Educação Infantil) (não-
habilitado)  

ALEGAÇÃO: boleto vencido. Não possuir o valor do pagamento até o dia do vencimento 

DECISÃO: O prazo de pagamento da taxa de inscrição do presente edital já encerrou, conforme menciona o 
cronograma do item 1.2: 
 

 
Não há como pleitear novo prazo de pagamento a candidata. 
RECURSO IMPROCEDENTE – SITUAÇÃO MANTIDA. 

Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia: 25/01/18 

 

XAXIM, 31 de janeiro de 2018. 
 

LIRIO DAGORT  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


