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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 3/2021, DE 24 DE AGOSTO DE 2021. 

 

PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES DOS RECURSOS REFERENTE AS INCRIÇÕES 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2108891 

CARGO Professor Educação Especial - Habilitado 

TIPO RECURSO Inscrição Indeferida 

DATA DE 

SOLICITAÇÃO 

04/10/2021 às 10h 19min 

PEDIDO Olá bom dia , venho pedir que reveja meu pagamento porque minha inscrição esta 

indeferida por falta de pagamento. Pois eu paguei com pix pois estava internada e não 

consegui ir ate o banco, se caso não der para rever a colocar como deferida ao menos 

espero o dinheiro de volta.  

Estarei enviando o comprovante de inscrição e pagamento. 

Desde de já agradeço. 

DESCRIÇÃO FATOS Olá bom dia , venho pedir que reveja meu pagamento porque minha inscrição esta 

indeferida por falta de pagamento. Pois eu paguei com pix pois estava internada e não 

consegui ir ate o banco, se caso não der para rever a colocar como deferida ao menos 

espero o dinheiro de volta.  

Estarei enviando o comprovante de inscrição e pagamento. 

Desde de já agradeço. 

DESCRIÇÃO Olá bom dia , venho pedir que reveja meu pagamento porque minha inscrição esta 

indeferida por falta de pagamento. Pois eu paguei com pix pois estava internada e 

não consegui ir ate o banco, se caso não der para rever a colocar como deferida ao 

menos espero o dinheiro de volta.  

Estarei enviando o comprovante de inscrição e pagamento. 

Desde de já agradeço. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/21088

91/e7a5036d8f0d6ec28da04911006ccb6b.jpeg 

RESPOSTA Conforme Edital (informações abaixo), a forma de pagamento da inscrição era por 

BOLETO. 

 

3.4. Para inscrever-se, o candidato deverá, no período de inscrição:  

 

a) acessar o site https://concordia.atende.net ou www.amauc.org.br e localizar o 

“banner” Processo Seletivo de Professores ACTs;  

b) ler na íntegra o Edital, fazer o cadastro do candidato (se for o primeiro acesso), 

caso já esteja cadastrado somente realizar o login para inscrição, optando por até 2 

(duas) áreas de atuação, no qual declarará estar ciente das condições exigidas e das 

normas expressas no Edital;  

c) preencher o Requerimento de Inscrição para a prova, conferir os dados informados 
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e confirmá-los ao final da inscrição, seguindo as instruções;  

d) imprimir uma cópia do Requerimento da Inscrição para a Prova e do Boleto e 
efetuar o pagamento até às 23h59min do dia 28 de setembro de 2021.  
 

3.6. A formalização da inscrição somente se dará com o adequado 

preenchimento de todos os campos do Formulário Eletrônico de Inscrição pelo 

candidato, e a confirmação do pagamento do boleto, podendo o candidato 

inscrever-se para, no máximo, 2 (duas) áreas de atuação.  

 

Como sua inscrição não foi paga de acordo com o que estabelece o Edital, a mesma 

foi indeferida, uma vez que não houve o crédito na conta corrente específica 

destinada ao recebimento das taxas.   

 

Recurso Indeferido. 

 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo Público - Nº 3/2021 

INSCRIÇÃO 2108892 

CARGO Professor Anos Iniciais Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - Habilitado 

TIPO RECURSO Inscrição Indeferida 

DATA DE 

SOLICITAÇÃO 

02/10/2021 às 14h 50min 

PEDIDO Diante do exposto, requer a reconsideração do indeferimento da inscrição, a 

fim de que seja DEFERIDA a inscrição n. 2108892, da candidata LAISA 

DULCE BELLINCANTA SKOWRONSKI SEHN, para o cargo de Anos 

Iniciais.  

DESCRIÇÃO FATOS Inscrição indevidamente indeferida por falta de pagamento. O pagamento foi 

realizado e existem comprovantes do mesmo. 

DESCRIÇÃO Prezado(a) Senhor(a), 

Assim como em todos os anos anteriores, desde 2016, esta candidata 

inscreveu-se no processo seletivo para professor do Município de 

Concórdia/SC. Neste ano, foram realizadas duas inscrições, sendo uma para 

educação infantil e uma para anos iniciais, as quais foram tempestivamente 

pagas. Ocorre que a inscrição para Anos Iniciais, número 2108892, foi 

indeferida por falta de pagamento. Diante dito, mantive contato com o setor 

responsável através da Amauc de Concórdia, a qual informou verbalmente 

que é corriqueiro que aconteçam problemas de pagamento, mas que tudo 

seria resolvido se esta candidata remetesse o boleto e o respectivo 

comprovante de pagamento. O problema é que não disponho mais do boleto! 

Explico. Frente às facilidades tecnológicas atualmente disponíveis, é fato 

que muitas pessoas nem mais imprimem os boletos para pagamento. Foi o 

que aconteceu comigo. Assim que recebi os links dos boletos em meu e-

mail, copiei os códigos de barras e efetuei o pagamento de ambos pelo 

aplicativo do Sicoob (cópias dos comprovantes anexas). Ou seja: as duas 
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inscrições foram pagas da mesma maneira, mas uma foi deferida e outra não, 

embora ambos os boletos tenham sido compensados. Ressalta-se que a 

situação foi explicada à Sra., porém esta informou que sem a cópia do boleto 

não seria possível resolver, pois é necessário conferir o número constante do 

boleto e aquele do comprovante de pagamento. Ressalto que tentei gerar 

novamente o boleto pelo link recebido por e-mail, mas sobreveio a 

informação de que havia expirado. Em razão disso, busquei atendimento na 

Caixa Econômica Federal (banco emissor dos boletos), onde o Sr. Valter 

Locatelli informou que não conseguiria mais gerar o boleto, porém buscou o 

extrato do pagamento, demonstrando que o boleto da inscrição foi quitado e 

consta na situação liquidado (cópia anexa).  

Assim, o intuito deste recurso é impugnar o indeferimento da inscrição n. 

2108892, haja vista que a candidata não pode ser prejudicada por um erro de 

sistema que não reconheceu o pagamento de um boleto que inequivocamente 

foi pago. O comprovante de pagamento anexo já é suficiente para 

demonstrar que o pagamento de fato ocorreu (e o foi de forma tempestiva), 

de forma a deferir a inscrição. 

No entanto, na eventualidade de não ser aceito o argumento, menciona-se 

que, embora seja ônus da candidata comprovar o pagamento (o que está 

sendo feito com os comprovantes anexos), é responsabilidade da promotora 

do certame, verdadeira culpada por este imbróglio, confrontar os dados do 

comprovante com a matrícula efetuada e constatar que o pagamento foi feito, 

revendo a decisão de indeferimento da inscrição. 

Ressalta-se novamente: não houve falha na compensação do pagamento. O 

boleto consta como pago, como pode ser comprovado pelos documentos 

anexos. A falha foi na identificação do pagamento como sendo o referente à 

inscrição da candidata. E, como a candidata não mais possui o boleto (pois 

apenas copiou o código de barras para pagar pelo aplicativo), é fato que deve 

a organizadora do certame e/ou a administração, que são quem possui os 

dados necessários, buscar o boleto referente à inscrição da candidata e 

confrontar o código de barras com o código que foi pago pelo aplicativo, 

notadamente diante da declaração de que “é comum acontecerem erros como 

este”. Além disso, como consta do documento informado o NOSSO 

NÚMERO, através dele, a promotora do certame consegue efetuar a busca e 

ver em nome de quem está vinculado o boleto, o que demonstrará que se 

refere à minha inscrição indevidamente indeferida por falta de pagamento. 

ANEXO https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/281

2/2108892/0b485df8c829a43b492cf91a3a914194.pdf 

RESPOSTA Recurso Deferido. 

 

Pagamento identificado. 

STATUS Deferido. 

Concórdia – SC, 05 de Outubro de 2021. 

_______________________________ 

Comissão Coordenadora 

 


