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ATO Nº 007/2018  

DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

DO EDITAL Nº 002/2018 DE PROCESSO SELETIVO 

 

O Senhor Paulo Sergio de Araujo, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, juntamente com 

a comissão municipal e o Instituto O Barriga Verde, torna público o julgamento dos recursos contra o 

indeferimento das inscrições, conforme segue: 

 

Parecer 01: 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

947225 Ana Paula Lopes Agente Comunitário de Saúde (Área 1-Centro) Micro 01 

ALEGAÇÃO: Me inscrevi numa prova seletiva que vai ocorrer dia 22/4 para agente comunitário de saúde. 

Na inscrição coloquei área 1 micro 1 centro, vi que estava escrito residir no local achei que fosse local 

"Garopaba". Estou construindo em Garopaba mas minha Rua: Ismael Lobo 1365 em frente ao ginásio de 

esportes. Liguei para o RH da prefeitura e expliquei que havia selecionado errada a área de atuação. Logo 

me informaram que precisava ser área 3 micro 1 que era para eu entrar com recurso. Peço desculpas por 

todo esse meu contra tempo e espero que possam me ajudar. Estou enviando em anexo a fatura paga do 

meu comprovante de residência. 

DECISÃO: Em conferência ao comprovante de residência encaminhado em anexo ao recurso 

Apresentado pela candidata, fica deferido o pedido de alteração de cargo.  

A candidata Ana Paula Lopes, inscrição número 947225 fica Deferida e Homologada no Cargo de Agente 

Comunitário de Saúde (Área 3-Ambrosio) Micro 01, conforme área de abrangência. 

DEFERIDO – SITUAÇÃO ALTERADA. 

 

Parecer 02: 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

948067 Suélen Paravisi Pagliari Odontólogo (ESF) 

ALEGAÇÃO: O pagamento do boleto foi realizado no dia 09-04 às 17h e 05m conforme comprovante 

anexo ao boleto (foto anexada). Sendo assim, solicito recurso para mudança de inscrição indeferida pra 

deferida/homologada.  

DECISÃO: Assiste razão a candidata recorrente, devido a uma instabilidade no momento da baixa de 

pagamento no sistema de arquivo de retorno bancário constou como não paga – indeferida a inscrição. 

Porém o pagamento foi recebido e creditado na conta designada para este Processo Seletivo, conforme 

consta no comprovante em anexo ao recurso apresentado. 

INSCRIÇÃO DEFERIDA E HOMOLOGADA. 
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Parecer 03: 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

949217 Heliton Dos Santos Motorista (caminhão/automóvel/ônibus) 

 
ALEGAÇÃO: Ficou indeferida as inscrições, por realizar duas inscrições para o mesmo período de prova. 
Não percebi o ocorrido. 

 
DECISÃO: Conforme edital, os cargos já estavam separados por período de prova, caberia ao candidato 

apenas escolher um cargo para o período matutino e outro para o período vespertino: 

4.5. O candidato poderá participar deste edital com duas inscrições, sendo uma por período (uma 
matutino e outra vespertino), verificando-se mais de uma inscrição de um mesmo candidato por 
período, será considerada apenas a inscrição mais recente devidamente paga. 
 

Neste caso permanece indeferida a inscrição número 949217 de Motorista (caminhão/automóvel/ônibus) e 

permanece Deferida e Homologada a inscrição número 949218 de Condutor de Veículos de Urgência 

– Motorista Socorrista, que ocorrerá no período matutino: 

949218 29/03/1981 Heliton Dos Santos Condutor de Veículos de Urgência - Motorista Socorrista Matutino Homologada 

 

SITUAÇÃO MANTIDA. 

 

Parecer 04: 

Nº INSC CANDIDATO Cargo 

951091 Hilario Miguel Elias Ferrigo Técnico em Raio X 

 
ALEGAÇÃO: Não consegui imprimir boleto. 
DECISÃO: Após expirado o período de inscrição e pagamento do presente edital, não era mais possível a 

impressão do boleto bancário. 

INDEFERIDO – SITUAÇÃO MANTIDA. 

 
 
 
 
 
 

GAROPABA, 17 de abril de 2018. 
 

                                                                                                                    Paulo Sergio de Araujo 
Prefeito Municipal 


