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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC
Processo Seletivo - 002/2017
RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR
Recurso:
Questão nº 18: Conhecimentos específicos. Não pode ser anulada, pois a LDB antiga foi revogada e o que vale é atual, por isso
a questão dizia "doravante LDB"...é só questão de interpretar as palavras e saber que doravante significa atual e a lei atual é a
que vale.

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezada Candidata,
Nossa banca concluiu que a anulação da questão seria mais conveniente, pois, foi citada a referida Lei já que no conteúdo
programático não citava esse número e ao final, pedia para considerar a Legislação atualizada.
PARECER INDEFERIDO.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/10/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Recurso:
bom dia gostaria saber a lista com deficiências sai lista separada da lista normal

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezada candidata:
Conforme consta em nossos registros Vossa Senhoria apenas requereu "CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE
PROVA (FONTE DA PROVA 24)" não está inscrita como PNE - Portadores de Necessidades Especiais. Para concorrer a vagas
com Necessidades especiais Vossa Senhoria deveria ter se inscrito como PNE. Seu recurso foi invalidado pois não anexou o
requerimento em pdf.
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Recurso:
Gostaria de comunicar que perante o edital apresentado, até onde eu entendo a prova de títulos só é considerado para
candidatos com habilitação na respectiva área.
Diante disso, gostaria de saber o porque da validação da prova de título de uma candidata escrita para o cargo Professor Não
Habilitado em Ciências, visto que a mesma está escrita como Habilitada na Disciplina de Matemática.
Conversando com uma fiscal que esteve no dia da realização da prova, a mesma disse que não era validado o titulo para não
habilitado. Senti-me prejudicada com a decisão pois ela computou esse título ficando com um ponto a mais.
Não acho justo para com os demais candidatos e peço possíveis explicações.

SITUAÇÃO: DEFERIDO PARCIALMENTE
Resposta:
Prezada candidata, para que seu recurso fosse considerado válido, Vossa Senhoria deveria ter anexado o requerimento
constante no Edital de Abertura.
Houver realmente um erro na classificação.
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Recurso:
Venho através deste, solicitar um ponto da graduação que não consta em minha nota final. O envio de títulos no anexo da
inscrição foi realizado. Mas, no dia da prova a assistente não recebeu o meu diploma autenticado, dizendo não necessário
naquele dia a graduação, só PÓS estavam recebendo. A graduação apenas no dia da escolha.Lamento o ocorrido, mas isso
muda minha classificação e gostaria de esclarecimentos.

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezada candidata,
Para que seu recursos fosse validado e analisado Vossa Senhoria deveria ter anexado o Requerimento, conforme consta no
Edital de Abertura.
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