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Ato 006/CP/ED/001/16 

DIVULGA O JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

DO EDITAL Nº 001/2016 DE CONCURSO PÚBLICO 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público e o Instituto o Barriga Verde, torna 
público o julgamento dos recursos contra o indeferimento das inscrições divulgadas no ato 
003/2016, do edital 001/2016, conforme que segue: 
 

Nº INSC CANDIDATO Cargo Alegação 

347331 Gabrielle Toledo Cordova Arquiteto  

Antes de fazer a inscrição fiz o cadastro no site, quando faço 
cadastro em sites não coloco meu nome completo. Como fiz a 
inscrição depois do cadastro não aparecia campo para eu 
preencher alguns dos meus dados que já haviam sido 
colocados. Coloquei somente Gabrielle Cordova anteriormente 
na data de cadastro do site, sendo que o nome completo seria 
Gabrielle Toledo Cordova. 

Decisão: DEFERIDO 
 
O nome da candidata encontra-se retificado. 
Qualquer outra alteração deve ser feita pela candidata com o acesso a área do candidato no site, caso 
contrário seus dados sairão incompletos em todas as listas de divulgação do concurso. 
 

 

Nº INSC CANDIDATO Cargo Alegação 

317215 Caroline Barboza Kuhn Cirurgião Dentista  
O boleto do pagamento da inscrição foi pago, mas 
não consta na lista de inscritos. 

317215 Caroline Barboza Kuhn Cirurgião Dentista  
Foi pago o boleto, porém meu nome não está nos 
inscritos. Está anexado o comprovante de 
pagamento e o boleto. 

Decisão: INDEFERIDO 
 
Infelizmente observa-se que o boleto da candidata se trata de um boleto clonado. 
Os boletos do concurso de Chapecó têm como agência de emissão o Banco do Brasil. 
Observa-se que a candidata efetuou o pagamento em uma agência do banco do brasil de acordo com os 
comprovantes anexados ao recurso, porém no comprovante de pagamento aparece como favorecido 
alguém com conta na agência do Bradesco, e comparando ao boleto pago pela candidata o código inicial 
dele é 237, ou seja, agência do Bradesco, sendo que do banco do brasil e do concurso de Chapecó inicia 
pelo (001). 
Muito provavelmente o computador em que a candidata imprimiu este boleto está danificado por um vírus 
de algum estelionatário. O IOBV sugere que a candidata faça um registro de B.O 
O edital prevê esta situação: 

4.15 O IOBV não se responsabilizará por boletos clonados por estelionatários, devido 
vírus no computador utilizado pelo candidato, devendo o candidato conferir o código de 
barras e se o boleto é do Banco do Brasil cujo código de barras deve iniciar pelo número do 
banco ou seja 001.  
 

Situação mantida. 
Segue reportagem divulgada pelo site do G1 a título de informações complementares: 
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/02/policia-investiga-golpe-que-altera-boletos-bancarios-em

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/02/policia-investiga-golpe-que-altera-boletos-bancarios-em-erechim-rs.html
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-erechim-rs.html 
A pessoa imprime o documento, mas nem percebe que ele teve dados alterados. O dinheiro acaba parando na conta 
de golpistas. 
 
Ao olhar o boleto, a fraude é praticamente imperceptível. A questão é que alguns números mudam todo o processo. 
Todos os bancos têm um código específico. O da Caixa Econômica Federal, por exemplo, é o 104. Porém, em um 
boleto fraudado, o número que consta é o 033. Segundo especialistas em computação, na maioria dos casos, isso 
ocorre porque o usuário clica em endereços com vírus, e acaba instalando um programa que acessa todas as 
informações do computador. 
 
“Com base nessas informações, essas entidades fraudulentas  acabam gerando um outro boleto. O fato de você 
clicar num site permite a eles interceptar essa informação e te redirecionar a outro site, e assim você acaba 
baixando um boleto que não é realmente o real”, explica Neilor Tonin, coordenador de ciências da computação da 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI). 
Ou seja, o valor vai para uma conta fantasma. 
 

Nº INSC CANDIDATO Cargo Alegação 

327645 
Rita De Cassia Farias De 
Oliveira 

Enfermeiro  

O pagamento da Inscrição nº º 327645 foi realizado na 
data de 11/04/2016 ás 12:48:21, no autoatendimento, 
terminal 04145042 da Caixa econômica Federal. Valor 
pago R$150,00 que foi debitado na conta 0414 001 
00044431 -5. 

327645 
Rita De Cassia Farias De 
Oliveira 

Enfermeiro  

O pagamento da Inscrição nº º 327645 foi realizado na 
data de 11/04/2016 ás 12:48:21, no autoatendimento, 
terminal 04145042 da Caixa econômica Federal. Valor 
pago R$150,00 que foi debitado na conta 0414 001 
00044431 -5. 

Decisão: DEFERIDO 
 
Assiste razão à candidata, em análise aos comprovantes enviados pela candidata a banca constatou o 
pagamento do boleto em tempo hábil e de acordo com os prazos e normas estabelecidos no edital. 
 
Inscrição Homologada. 
 

 

 

 

Chapecó (SC), 02 de maio de 2016 

 

Luciano José Buligon 

Prefeito Municipal 
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