16/07/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA INSCRIÇÕES
Cargo: FARMACÊUTICO

Código do recurso: 1164 | Solicitado em: 13/07/2019 -19:40

Recurso:
Fiz o pagamento da inscrição e mesmo assim deu inscrição indeferida.
Favor atualizar minha situação!
Arquivo do pagamento em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

WhatsApp Image 2019-07-13 at 19.35.35.jpeg

13/07/2019 19:40

Revisão de inscrição.doc

15/07/2019 15:22

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/07/2019 -10:05

Prezada Candidata:
Analisando seu comprovante de pagamento verificamos que o pagamento se refere a inscrição nº 70.806 a qual você havia
cancelado. Portanto a sua inscrição foi deferida com o presente recurso e prevalecerá com esse número.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA INSCRIÇÕES
Cargo: CONTROLADOR INTERNOR

Código do recurso: 1165 | Solicitado em: 14/07/2019 -14:23

Recurso:
inscrição 70067 - Anna Cristina Schwartz,CONTROLADOR INTERNOR (Guatambú).Boa tarde gostaria de que pedir a isenção da
inscrição pois no dia que fiz o pedido e enviei os documento solicitado ,não consegui anexar todos os arquivo mandei e-mail mas
não tive retorno..
Anexo(s):

Data do envio

annaguatambu.pdf

14/07/2019 14:23

annaguatambu.pdf

14/07/2019 14:24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/07/2019 -09:14

Prezada candidata,
Ao solicitar a isenção, se estivesse com dificuldades, você poderia ter entrado em contato via telefone ou wattsapp que
explicaríamos, assim como fizemos para muitos candidatos, que o arquivo deveria ser ÚNICO, constando os dois documentos, ou
seja, o anexo VIIb e a declaração do Hemosc, não recebemos nenhum e-mail referente a sua solicitação, pois, se assim fosse,
teríamos respondido e sanado sua dúvida.
Ao solicitar a isenção você anexou apenas a declaração não anexando o requerimento. Além disso, no dia 09 de julho ao ser
publicada a lista dos pedidos de isenção e vendo que a sua isenção foi indeferida, você poderia ter realizado o pagamento do
boleto bancário até dia 11/07.
RECURSO INDEFERIDO e INVALIDADO, pois não anexou o requerimento de recurso.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA INSCRIÇÕES
Cargo: FISCAL DE OBRAS

Código do recurso: 1168 | Solicitado em: 15/07/2019 -12:33

Recurso:
Segue em anexo recurso para validação da inscrição de fiscal de obras (inscrição 70474)
Anexo(s):

Data do envio

Recurso Guatambú.doc.jpeg

15/07/2019 12:33

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/07/2019 -09:32

Prezado candidato,
Conforme consta em nossos arquivos, você realizou e pagou as três inscrições, sendo assim, seu pedido de recurso é válido e
será deferido para concorrer a vaga de Fiscal de Obras, sendo as outras duas inscrições canceladas.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA INSCRIÇÕES
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

Código do recurso: 1172 | Solicitado em: 15/07/2019 -21:16

Recurso:
Por meio deste recurso solicito que seja deferida a inscrição Nº 70139 realizada com isenção de taxa atendendo ao item 4.12 Da
isenção da taxa de inscrição:
- Doador de medula óssea nos termos da lei prevista em edital.
Sendo que toda a documentação solicitada foi encaminhada conforme edital e para fins deste recurso e será novamente anexado
composto de 2 páginas (Anexo VIIb, carteira Redome de Doador Nº 4055175 e comprovante Redome de cadastro).
Sem mais e ciente de que a solicitação de deferimento será atendida, pois o indeferimento até o momento constatado não é
justificado segundo especificações do edital.
Anexo(s):

Data do envio

recurso GUATAMBU PDF.docx.pdf

15/07/2019 21:16

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/07/2019 -09:41

Prezada candidata,
Houve um equívoco por nossa parte, sua documentação está ok e sua inscrição já foi deferida.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA INSCRIÇÕES
Cargo: PEDAGOGO SOCIAL

Código do recurso: 1162 | Solicitado em: 12/07/2019 -17:42

Recurso:
solicito verificação de documentos solicitados pois enviei aos dois solicitados e minha inscrição foi indeferida por falta de
documentação exigida em edital. sendo que sou doadora de medula óssea e tenho direito a isenção de valor de inscrição.
Anexo(s):

Data do envio

SCAN_20190712_173335820.pdf

12/07/2019 17:42

comprovante doacao medula josiane aline de souza.pdf

12/07/2019 17:42

josiane inscricao isencao.pdf

12/07/2019 17:56

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/07/2019 -09:02

PREZADA CANDIDATA:
Você anexou apenas o termo de consentimento quando realizou a inscrição. O edital em seu item 4.12.4 é taxativo quando na
inscrição você deveria ter anexado o requerimento. Além disso o item 4.12.11.1. rege que o cadastro de doador de medula deverá
estar aprovado e ser no mínimo antes da data de lançamento deste Edital, não tendo você comprovado ter o cadastro aprovado
até a presente data. Ao ter o pedido indeferido em 09/07/2019 se realmente quisesse participar do certame você teria realizado o
pagamento da taxa de inscrição. Seu recurso ainda foi invalidado por estar em desacordo com o edital não constano o anexo IV.
Recurso indeferido.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA INSCRIÇÕES
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1167 | Solicitado em: 15/07/2019 -00:27

Recurso:
Nao pedi cancelamento do meu pedido de isenção conforme consta no edital de deferimento de isenção. baseado em que foi
cancelado meu pedido...

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/07/2019 -09:28

Prezada Candidata:
Verificando sua inscrição, a mesma foi isenta e deferida. Conforme prevê o edital em seu item 4.12.8. sempre prevalecerá o último
pedido solicitado. Foi cancelado um pedido pois, você realizou dois pedidos de isenção.
Seu recurso foi indeferido e invalidado, pois, sua inscrição foi deferida.

concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/62/relatorios/inscricoes/recursos/html/

6/11

16/07/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA INSCRIÇÕES
Cargo: ODONTÓLOGO 20H

Código do recurso: 1163 | Solicitado em: 12/07/2019 -19:51

Recurso:
Boleto bancário pago no do 11/07/2019 as 13:32
DENTRO do prazo de Vencimento!
Anexo(s):

Data do envio

78A19090-E465-4C87-B8D4-D55EC7CE345F.jpeg

12/07/2019 19:51

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/07/2019 -09:06

Prezada candidata,
Seu recurso está em desacordo com o Edital (requerimento anexo IV). Além disso seu pagamento não condiz com a entidade
beneficiária a qual deveria ser o Município de Guatambu. Sugerimos que se dirija ao banco onde realizou o pagamento, pois,
houve fraude em seu boleto sendo seu pagamento realizado a outra instituição.
RECURSO INVÁLIDO E INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA INSCRIÇÕES
Cargo: AUXILIAR DE OFICINA

Código do recurso: 1169 | Solicitado em: 15/07/2019 -17:52

Recurso:
Meu nome é Moisael F.F de Oliveira, eu fiz uma inscrição com número 71356 mas nessa inscrição não anexei meus laudos
médicos que constatam a minha deficiência física, então eu cancelei esta inscrição. E fiz outra inscrição com o número 71866 e
nesta eu anexei meus laudos mas não esta presente na lista de pessoas portadoras de deficiência mas sim a primeira cuja qual
eu havia cancelado. Gostaria de saber porque a primeira cuja qual eu cancelei esta na lista como indeferido, e a segunda
inscrição que foi confirmada nem esta na lista de candidatos com deficiência?( nem como deferida, nem como indeferida).

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/07/2019 -09:36

Prezado candidato:
Mesmo não anexando a documentação prevista no edital nesse recurso, mesmo assim analisamos sua situação e a mesma
merece ser revista e deferida. Houve realmente um equívoco de nossa parte ao analisarmos seu pedido.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA INSCRIÇÕES
Cargo: AUXILIAR DE OFICINA

Código do recurso: 1171 | Solicitado em: 15/07/2019 -17:56

Recurso:
Gostaria de saber porque esta minha inscrição não consta na lista de pessoas com deficiência que vão concorrer as vagas?

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/07/2019 -09:39

Seu recurso já foi deferido em outro pedido.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA INSCRIÇÕES
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1170 | Solicitado em: 15/07/2019 -17:54

Recurso:
Prezada Banca
Gostaria de solicitar a revisão do indeferimento de minha inscrição, pois encaminhei os documentos e pedi para que a estagiária
realizasse e acreditei que assim fez, porém a inscrição foi indeferida e em contato me informaram que não foi apresentada a
documentação competente.
Desta forma, segue anexo os documentos referentes à comprovação de doadora de medula, que comprovam que foram
providenciados nas datas estabelecidas pelo edital.
Peço gentilmente e espero o deferimento.
Obrigada
Candidata: TEREZINHA APARECIDA MATTOS
Inscrição: 70572
Cargo: Assistente Social
CPF: 707.627.599-68
Anexo(s):

Data do envio

Declaração Terezinha-mesclado.pdf

15/07/2019 17:54

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/07/2019 -09:39

Prezada candidata:
Os pedidos de isenção e o envio da documentação são regras editalícias pré estabelecidas, devendo seguir o cronograma. Nesse
momento não há como recebermos documentos, pois, o prazo se encerrou no dia 09/07, nessa data você vendo seu pedido de
isenção indeferido, você poderia ter realizado o pagamento até a data de 11/07.
RECURSO INDEFERIDO E INVALIDADO POIS NÃO ANEXOU O REQUERIMENTO.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA INSCRIÇÕES
Cargo: FISIOTERAPEUTA

Código do recurso: 1166 | Solicitado em: 14/07/2019 -23:06

Recurso:
Solicito deferimento para isenção com documentação comprobatória anexada.
Anexo(s):

Data do envio

Declaração REDOME Thalia Severo.pdf

14/07/2019 23:06

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 16/07/2019 -09:17

Prezada Candidata:
A data limite para solicitação de isenção da taxa de inscrição e apresentação dos documentos comprobatórios era dia 09/07/2019.
Você solicitou a isenção mas não anexou os documentos comprobatórios tempestivamente. Assim sua inscrição foi indeferida. No
dia 09/07 quando publicada a lista de isenções, você vendo que a sua foi indeferida, e querendo participar do certame deveria ter
realizado o pagamento da taxa de inscrição até dia 11/07.
RECURSO INDEFERIDO E INVALIDADO, pois não anexou requerimento.
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