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RECURSO REFERENTE AS INSCRIÇÕES PRELIMINARES

RECURS
O

INSCRIÇ
ÃO

NOME DETALHES RESPOSTA SITUAÇÃO

63 9 ANA CLÁUDIA OLIVEIRA SOARES

Boa tarde, eu gostaria de entrar com recurso a respeito de alguns documentos que
eu acabei não percebendo que tinha que enviar na parte da documentação,queria
ver com vocês se ainda tem a possibilidade de reenviar essa documentação que
está faltando. Pois,enviei a certidão negativa emitida pelo setor de tributos
municipais,o comprovante de pagamento da taxa de inscrição e a prova da
escolaridade exigida para o cargo e ficou faltando o restante. Gostaria que vocês
analisassem meu recurso e homologassem minha inscrição ou ainda se tiver como
abrir uma excessão para mim reenviar o restante dessa documentação. Se
atendida agradeço,desde já. Atenciosamente... Ana Cláudia Oliveira Soares

Conforme já analisado e
definido por esta banca, além
de ser afirmado pela referida
candidata, a mesma não
cumpriu com os itens mínimos
de inscrição solicitados no
edital.

INDEFERID
O

64 10 JUAREZ SOARES

Boa tarde, gostaria de entrar com recurso a respeito de alguns documentos que
ficaram faltando enviar na parte da documentação, pois, não vi que precisava
enviar. Enviei somente a guia da taxa de inscrição emitida pelo setor de tributos, o
comprovante de pagamento da taxa de inscrição e a prova da escolaridade exigida
para o cargo, porém ficou faltando esses itens e minha inscrição não foi
hmologada.Gostaria que vocês avaliassem meu recurso para homologar a minha
inscrição e se ainda tem a possibilidade de reenviar o que está faltando eu
enviar.Se atendido agradeço, desde já. Atenciosamente... Juarez Soares.

Conforme já analisado e
definido por esta banca, além
de ser afirmado pelo referido
candidato, o mesmo não
cumpriu com os itens mínimos
de inscrição solicitados no
edital.

INDEFERID
O

65 36 RENATA MARIA BORGES BIANCHETTO

EU, RENATA MARIA BORGES BIANCHETTO, VENHO POR MEIO DESTE
SOLICITAR A HOMOLOGAÇÃO DA MINHA INSCRIÇÃO PARA PROFESSOR
ANOS INICIAIS, NO MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE, RS, NÃO FOI ANEXADO
O COMPROVANTE DE PAGAMENTO PELO MOTIVO QUE NO EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO 02/2023 EDITAL 01/2023, NO ITEM 3.2 CONSTA
ISENÇAO DE PAGAMENTO PARA O CIDADADÃO QUE PRESTOU SERVIÇO
ELEITORAL E, PEDIU A ISNEÇÃO. PORTANTO NÃO  EXITEM DOCUMENTOS A
SEREM ENVIADOS. AGRADEÇO A COMPREENSÃO.

Após análise por esta banca,
verificou-se que a referida
candidata foi isenta do
pagamento da taxa de
inscrição por comprovar ser
doadora de órgãos. Os demais
documentos da mesma foram
anexados dentro do prazo das
inscrições.
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