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Relatório de Recursos

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUILOMBO
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA INSCRIÇÕES
Recurso:
Venho recorrer do deferimento de inscrição de JOVINO CAMBRI JÚNIOR-filho do servidor da Câmara dos Vereadores,que
atualmente ocupa o cargo para o qual está sendo feito o concurso ( TÉCNICO LEGISLATIVO).Entendo que o filho teve
informação privilegiada da ocorrência do concurso antes dos outros candidatos tendo mais tempo para se preparar para as
provas, além disso só o fato de ser o filho do atual ocupante do cargo já põe em risco toda confiança de honestidade do
concurso.

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezada Candidata:
Não há em nenhuma legislação, nem no edital a proibição de Parentes ou consanguinos de Servidores Públidos ou de Agentes
Políticos, estarem proibidos de realizarem a inscrição para o Referido Concurso. O que consta no Edital de Concurso Público em
seu item 14.9 é o Seguinte:
É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão de Concurso Público da Câmara de
Quilombo – SC bem como da EPBAZI, ainda de seus parentes até 2º grau.
Portanto o Sr. Jovino o qual a Sra. diz ser Pai do Candidato, não está designado como membro da Comissão, não havendo
nenhum impedimento legal a inscrição de seu Filho, Jovino Cambri Junior.
Não há argumento de que o Sr. Jovino, Servidor da Câmara tenha informações privilegiadas relativos ao concurso, pois, o
mesmo é Servidor Público de Carreira, e o tratamento que está se dando aos candidatos é o mesmo para todos.
A EPBAZI não tem conhecimento quem é quem no referido processo e nem procura ter, tratando todos os candidatos com
imparcialidade.
Todos os conteúdos de provas são exclusividade da EPBAZI, não tendo a Câmara Municipal intervido em nenhum momento
quanto os mesmos.
Não existe a possibilidade de desconfiança ou desonestidade tal afirmação, pois prezamos pela transparência e lisura de todo o
certame.
RECURSO INDEFERIDO.
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Recurso:
Boa tarde, minha inscrição está indeferida, paguei o boleto no banco do brasil,
dia 16/07/2018.
NR.autenticação -4.56D.613.2A7.895.1DD
Aguardo retorno, caso for necessário mando o comprovante de pagamento.
Atenciosamente,
Roseméri

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Deferimento conforme documentos anexados.
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