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Resolução Nº 01 de 25 de outubro de 2019. 

 

 

Dispõe sobre o tratamento a ser dado aos casos de dupla 

inscrição para o processo seletivo, edital 10/2019, onde ao 

menos um dos cargos não seja o de professor. 

 

 

 

A Comissão do Processo Seletivo Edital 10/2019, nomeada pelo Decreto 2.433 de 18 de 

setembro de 2019, juntamente com a AMAUC, no uso da faculdade conferida pelo item 19.12 

do edital antes referido, e 

 

 

CONSIDERANDO que o edital 10/2019, que visa a realização de processo seletivo para 

contratação de servidores em caráter temporário, em seu item 6.10 dispõe que poderão ser 

realizadas duas inscrições para o processo seletivo referido, desde que uma delas seja para um 

cargo de professor; 

 

CONSIDERANDO que foram verificados vários casos de dupla inscrição onde nenhum dos 

cargos almejados pelos candidatos seja de professor; 

 

CONSIDERANDO que o edital 10/2019, é omisso em casos como o acima relatado; 

 

CONSIDERANDO que o item 19.12 do edital 10/2019, dispõe que os casos omissos serão 

dirimidos de forma conjunta pela Administração Municipal e pela AMAUC; 

 

CONSIDERANDO que o Decreto 2.433/2019 outorga poderes para a Comissão do Processo 

Seletivo supervisionar a execução do mesmo; 

 

CONSIDERANDO que era obrigação do candidato a leitura da integra do Edital de Processo 

Seletivo, nos termos do item 6.2.2 do Edital; 

 

CONSIDERANDO, por fim, que em casos de inscrições erradas e pagamento das mesmas, o 

valor não será ressarcido pelo pagamento efetuado incorretamente, nos termos do item 6.8 do 

edital,  

 

 

R E S O L V E: 

Art. 1º Os candidatos que se encontram na situação de dupla inscrição para 

cargos que ao menos um não seja o de professor, terão até às 17 horas do dia 29 de outubro de 

2019, para optar por apenas uma das inscrições realizadas: 
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§ 1º: A opção que trata este artigo deverá ser feita mediante requerimento 

escrito, a ser protocolado junto ao protocolo da Prefeitura Municipal de Ipumirim, SC, na 

Avenida Dom Pedro II, 230, até as 17hs do dia 29/10/2019; 

§ 2º: Do requerimento deverá constar obrigatoriamente o nome completo do 

candidato, número do CPF, número da inscrição e cargo o qual pretende manter a inscrição. 

Art. 2º Caso o candidato deixar de exercer o direito que lhe é concedido no 

artigo anterior, será considerada válida apenas a última inscrição realizada, sendo indeferida a 

primeira inscrição. 

Art. 3º Os candidatos com inscrição irregular que se enquadrem nos casos 

desta resolução serão notificados através da publicação da presente, junto aos demais 

documentos inerentes ao andamento do processo seletivo; 

Art. 4º Não será reembolsado ao candidato o valor referente à inscrição 

indeferida.  

 

                             Art. 5º Esta resolução entrará em vigor, na data da publicação. 

 

 

 

Ipumirim, SC, 25 de outubro de 2019 

             

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo 

 

 


