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ATO 002/2016 
 

DIVULGA O JULGAMENTO DOS RECURSOS  
CONTRA O INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES   

DO EDITAL Nº 001/2016 DE PROCESSO SELETIVO 
 

A PREFEITA MUNICIPAL, de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, juntamente com a comissão de Processo Seletivo e o Instituto o Barriga Verde, 
torna público o que segue: 

 
 

1. Fica divulgado abaixo, o julgamento dos recursos interpostos contra o Ato 001, de 

homologação das inscrições e divulgação das inscrições indeferidas do edital 001/2016 do 

Processo Seletivo de Pouso Redondo. 

 

Inscrição: 491146  
Candidato(a): Janelize Schlosser Trentini  
Cargo: Professor de Matemática (habilitado)  
Fato: Conforme consta no documento de Homologação de inscrições, a referida inscrição foi 
indeferida por falta de pagamento.   
Conforme anexos, foram pagas duas inscrições (ambas realizadas pela mesma pessoa, no caso 
Janelize Schlosser Trentini), porém, no momento da cobrança, a atendente da Lotérica Pouso 
Redondo cobrou DUAS vezes o mesmo boleto (inscrição nº 491145, professor de educ. infantil não 
habilitado), o que foi verificado por mim, Janelize Schlosser Trentini, somente hoje, após verificar 
indeferimento da inscrição.Então, diante de tais fatos, e tendo em vista que houveram duas 
cobranças, logo, dois pagamentos da mesma pessoa, solicito revisão e deferimento da inscrição.   
Solicitação: Solicito análise, e deferimento da inscrição 491146. 
 

Decisão: Segundo relatos da própria candidata e os anexos de comprovantes de pagamento dos 

boletos, observamos que: 

1. Não foi efetuado o pagamento da taxa de inscrição para o cargo de Professor de Matemática 

(habilitado) número 491146.  

2. Foi apenas pago e boleto da taxa de inscrição do cargo de Professor de Educação Infantil (não-

habilitado), o qual consta deferido e homologado conforme ato 001/2016. 

3. O Edital é claro quanto à devolução de valores arrecadados com inscrições:  
4.10.8. 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 Seletivo 

Público. 

4. Com o pagamento de duas vezes para mesma inscrição não é considerado para outro cargo. 

5. Os valores são creditados diretamente na conta do município de Pouso Redondo. 

RECURSO INDEFERIDO – SITUAÇÃO MANTIDA. 

 

 

2. Fica mantida a homologação do ato 001, pois não houveram alterações.  

 
 

Pouso Redondo, 12 de dezembro de 2016 
 
 

Nair Goulart 
Prefeita Municipal  

 
 


