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ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
POLÍCIA MILITAR 
DIRETORIA DE PESSOAL 
CENTRO DE SELEÇÃO, INGRESSO E ESTUDOS DE PESSOAL 

 
 

EDITAL Nº 038/CESIEP/2015 
 
DIVULGA O PARECER DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO INDEFERIMENTO 
DA INSCRIÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 014/CESIEP/2015, PARA ADMISSÃO NO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR (QPPM) 
 
 

 
A Polícia Militar de Santa Catarina, juntamente com o “Instituto o Barriga 

Verde”, por intermédio do Sr. Cel PM Presidente da Comissão de Concursos 
Públicos, no uso de suas atribuições, 

 
Resolve, 
 
DIVULGAR, conforme ANEXO ÚNICO do presente edital, a DECISÃO dos 

recursos administrativos apresentados pelos candidatos do Edital de Concursos 
Público nº 014/CESIEP/2015, referentes ao INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO, 
conforme divulgado em Edital nº 031/CESIEP/2015. 

 
Florianópolis/SC, 13 de abril de 2015. 

 
 
 
 
 
 

JOÃO HENRIQUE SILVA 
Coronel PM Subcomandante-Geral 

Presidente da Comissão de Concursos Públicos 
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ANEXO ÚNICO 
 

PARECER DE RECURSOS 
CONTRA O INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 014/CESIEP/2015 

 
 

Parecer 001 – Referente recurso contra o indeferimento da inscrição pela idade:  
 

CANDIDATOS Alegações Resposta da Banca 
52127, 52174, 52336, 52611, 
53046, 53508, 53908, 54367, 
54844, 54923, 56251, 56663, 
56764, 57292, 57864, 58157, 
58361, 58776, 58691, 58845, 
59868, 60049, 60691, 61137, 
61320, 67401, 69213, 63696, 
64954, 66029, 69835, 69398, 
69850, 70902, 72555, 72519, 
74475, 75185. 

Os candidatos apresentam 
recursos solicitando que sua 
inscrição seja deferida, 
apresentando fundamentações 
para que isto ocorra.  

Os candidatos possuem mais que 30 anos na 
data fim das inscrições (31/03/2015), em 
descumprimento ao item 4.7 do edital: 
“Não ter completado a idade máxima de 30 
(trinta) anos até o último dia de inscrição no 
concurso público” 
Mantém-se o indeferimento da inscrição. 
 

 
 
Parecer 002 – Referente recurso solicitando a devolução/reembolso do valor pago da taxa de inscrição. 
 
Nº INSC Alegações Resposta da Banca 

52611, 
58691, 
61137. 

Os candidatos solicitam 
reembolso do valor pago pela 
taxa de inscrição por sua 
inscrição ter sido indeferida. 

Indeferido, conforme item 6.3.2 do edital: 
“O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição, não poderá, sob 
qualquer pretexto, pleitear a devolução da importância recolhida, uma 
vez que o valor da inscrição somente será restituído em caso de 
anulação plena do Concurso Público. Assim sendo, o candidato antes 
de efetuar o pagamento da inscrição deverá certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos para inclusão na PMSC e para 
matrícula no Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças 
Policiais Militares (QPPM).” 

 
 
Parecer 003 – Troca de local de provas. 
 
Nº INSC Alegações Resposta da Banca 

53655 
Solicita a troca da cidade de 
realização da prova teórica de 
Joinville para Joaçaba. 

Ao realizar a inscrição o candidato deveria optar pela cidade desejada, 
certificando-se de que fez a escolha correta, conforme edital: 
6.4.2.1 O candidato deverá optar pela cidade onde irá realizar a prova 
teórica do presente concurso, dentre as cidade de: Balneário Camboriú, 
Blumenau, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, 
Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Tubarão, em data e 
local conforme ANEXO I. 
6.4.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato, o correto 
preenchimento do requerimento e o pagamento da taxa de inscrição. 
Após encerrado o prazo de inscrição não há possibilidade de troca. 
Recurso Indeferido. 

 
 
Parecer 004 – Referente recurso solicitando troca de cargo. 
 
Nº INSC Alegações Resposta da Banca 

68041 
Solicita a troca de cargo, de soldado masculino 
para soldado feminino. 

Deferido, tendo a candidata comprovado seu sexo 
através de documento de certidão de nascimento, altere-
se na lista de inscrições o cargo da candidata. 
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Parecer 005 – Referente recurso solicitando correção da data de nascimento. 
 
Nº INSC Alegações Resposta da Banca 

56593 Por erro de digitação solicita correção do ano 
de nascimento de 2015 para 1992. 

Deferido, em análise ao documento apresentado pelo 
candidato altere-se para 1992 seu ano de nascimento. 

58148 Por erro de digitação solicita correção do ano 
de nascimento de 1984 para 1985. 

Deferido, em análise ao documento apresentado pelo 
candidato altere-se para 1985 seu ano de nascimento. 

59295 Por erro de digitação solicita correção do ano 
de nascimento de 1900 para 1990. 

Deferido, em análise ao documento apresentado pelo 
candidato altere-se para 1990 seu ano de nascimento. 

59998 Por erro de digitação solicita correção do ano 
de nascimento de 2002 para 1990. 

Deferido, em análise ao documento apresentado pelo 
candidato altere-se para 1990 seu ano de nascimento. 

63503 Por erro de digitação solicita correção do ano 
de nascimento de 2015 para 1992. 

Deferido, em análise ao documento apresentado pelo 
candidato altere-se para 1992 seu ano de nascimento. 

72188 Por erro de digitação solicita correção do ano 
de nascimento de 2008 para 1988. 

Deferido, em análise ao documento apresentado pelo 
candidato altere-se para 1988 seu ano de nascimento. 

74041 Por erro de digitação solicita correção do ano 
de nascimento de 2001 para 1985. 

Deferido, em análise ao documento apresentado pelo 
candidato altere-se para 1985 seu ano de nascimento. 

 
 
Parecer 006 – Referente recurso solicitando correção de nome do candidato. 
 
Nº INSC Alegações Resposta da Banca 

75597 Solicita correção de seu nome para: 
Beatriz Altenhofen da Silva. 

Deferido, em análise ao documento apresentado pelo 
candidato fica retificado seu nome. 

53057 Solicita correção de seu nome para: 
Danilo de Matos. 

Deferido, em análise ao documento apresentado pelo 
candidato fica retificado seu nome. 

 
 
Parecer 007  
 
Nº INSC Alegações Resposta da Banca 

57115 

Solicita verificação de sua inscrição, pois o 
mesmo enviou a documentação para isenção 
de taxa de inscrição como doador de sangue, 
sendo deferido na listagem de doadores, 
porém não divulgado na lista geral de inscritos. 

Deferido.  
Assiste razão ao candidato, seu nome constará na 
listagem final de inscrições homologadas. 

 


