PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CONCURSO PÚBLICO - 01/2018
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA INSCRIÇÕES CONFIRMADAS
PERÍODO DE RECURSOS CONTRA INSCRIÇÕES CONFIRMADAS
INSCRIÇÃ
O

621

308

573

1682

NOME

SITUAÇÃO DETALHES

RESPOSTA

AMANDA LOPES FERREIRA

Eu Amanda Lopes Ferreira, RG.40.038.136-9, venho respeitosamente recorrer , pois no
ato da inscrição solicitei enquadramento como afrodescendente e por algum motivo do
qual eu desconheço o sistema ignorou minha solicitação.
POR MOTIVO DE JUSTIÇA, para que eu não possa ser prejudicada, caso surjam mais
DEFERIDO
vagas no cargo pretendido, tal qualificação me ajudaria numa classificação melhor.
Sendo assim solicito a correção para que eu seja includa na lista de afrodescendente.
São Joaquim da Barra, 25 de Outubro de 2018.
Amanda Lopes Ferreira

Uma vez que o enquadramento na
lista em questão decorre de uma
AUTODECLARAÇÃO, frente a
solicitação da candidata, defiro o
pedido em tela.
RECURSO DEFERIDO

ANA PAULA MARCELINO DA SILVA

DEFERIDO

DAIANA DA SILVA COSTA

INDEFERI
DO

EDINELSON PEREIRA DA SILVEIRA

Bom dia.
Solicito que verifiquem o pagamento de minha inscrição. Pois foi paga e meu nome não
consta na lista de inscritos.
Obrigada.

Conforme comprovante enviado
tempestivamente no recurso pela
candidata, restou comprovada a
quitação da inscrição no tempo
delimitado pelo edital.
Sendo assim, confirma-se a
inscrição da candidata, e a adiciona
à lista de inscrições
confirmadas/deferidas.
RECURSO DEFERIDO

O concurso ainda está aberto...não vi mais nada...data...nada

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
RECURSO INDEFERIDO

EU Edinelson Pereira da Silveira, rg: 40.690.710-9 solicito enquadramento como
afrodescendente pois no momento da inscrição assim solicitei e possivelmente o sistema
não registrou.
DEFERIDO
Solicito inclusão como afrodescente.
Edinelson Pereira da Silveira, rg: 40.690.710-9

3356

1485

462

250

Uma vez que o enquadramento na
lista em questão decorre de uma
AUTODECLARAÇÃO, frente a
solicitação do candidato, defiro o
pedido em tela.
RECURSO DEFERIDO

Bom dia !!
Gostaria de avisar que estou tentando abrir na página para pagar o boleto desde o dia
19:1018 porém não consigo da erro ! E entrei em varios computadores, o problema é no
site mesmo ! Gostaria de saber como vai fazer ! Tenho até foto da imagem mostrando o
erro ! Obrigada! Se você me mandarem o boleto já pago hoje!

Não foi erro sistêmico. Tal fato se
comprova frente a mais de 3.700
inscrições confirmadas.
O erro informado pela candidata
decorre de erro no preenchimento
dos dados cadastrais, uma vez que
o sistema não permite a
confirmação da inscrição para
dados incorretos.
Logo, nos termos dos itens do
edital: 2.2; 2.8; 2.18 e demais
pertinentes, não foi possível a
efetivação da inscrição em tela.
RECURSO INDEFERIDO

Não foi computado o pagamento

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
RECURSO INDEFERIDO

ISABELLA LUIZA DIAS DE SOUZA

INDEFERI
DO

LETÍCIA VALÉRIO GOMES

INDEFERI
DO

LUCIMAR PAIXAO DE SOUSA

Eu Lucimar Paixao de Sousa, RG: 28.916.960-4 venho respeitosamente recorrer , pois
no ato da inscrição solicitei enquadramento como afrodescendente e por algum motivo
do qual eu desconheço o sistema ignorou minha solicitação.
POR MOTIVO DE JUSTIÇA, para que eu não possa ser prejudicada, caso surjam mais
DEFERIDO
vagas no cargo pretendido, tal qualificação me ajudaria numa classificação melhor.
Sendo assim solicito a correção para que eu seja includa na lista de afrodescendente.
São Joaquim da Barra, 25 de Outubro de 2018.
Amanda Lopes Ferreira

Uma vez que o enquadramento na
lista em questão decorre de uma
AUTODECLARAÇÃO, frente a
solicitação do candidato, defiro o
pedido em tela.
RECURSO DEFERIDO

INDEFERI
DO

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
Bem como não demonstrou por
nenhuma forma a devida quitação
da inscrição.
RECURSO INDEFERIDO

SANDER DE CARLOS DA SILVA

Boa tarde, efetuei o pagamento porém meu nome não consta na lista de
confirmados.Obrigado.

Página 1 de 1

