20/12/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
Processo Seletivo - 01/2019
RECURSOS DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO
Cargo: Professor de Educação Física (NASF)

Código do recurso: 165 | Solicitado em: 18/12/2019 -22:02

Recurso:
Boa noite.
Já segue o recurso, pois anexei somente um arquivo referente a isenção.
Já fica a dica para melhorar o sistema para anexar mais de um arquivo, pois ficar adicionando pdf dentro do word é arcaico.
Att,
André Guites
Anexo(s):

Data do envio

Isenção - doador.docx

18/12/2019 22:02

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 19/12/2019 -07:46

Candidato. Tens que gerar um arquivo somente. O ANEXO III do edital juntamente com o tipo de comprovante de isenção. O
Edital está bem claro.

gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/10/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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20/12/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
Processo Seletivo - 01/2019
RECURSOS DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO
Cargo: Professor de Geografia

Código do recurso: 163 | Solicitado em: 18/12/2019 -16:19

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

20191218151341215.pdf

18/12/2019 16:19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 19/12/2019 -07:43

Candidata. Não basta somente anexar a carteirinha. Leia o edital, item 5.2 e incisos. Tens que anexar obrigatóriamente o
ANEXO III, corretamente preenchido

gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/10/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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20/12/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
Processo Seletivo - 01/2019
RECURSOS DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO
Cargo: Professor Educação Infantil

Código do recurso: 161 | Solicitado em: 18/12/2019 -00:23

Recurso:
BOA NOITE ENTÃO , O EDITAL CONFUNDE QUAL DOCUMENTO MANDAR , MAS EU ENVIEI NO LOCAL CERTO O
NUMERO DO NIS 12803770506.
Anexo(s):

Data do envio

cadi unico.pdf

18/12/2019 00:23

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 19/12/2019 -07:39

Candidata. O edital não confunde. Está bem claro. Para todos os tipos de pedido de isenção é necessário prencher o ANEXO III
do Edital juntamente com o comprovante.

gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/10/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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20/12/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
Processo Seletivo - 01/2019
RECURSOS DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO
Cargo: Educador Social (CREAS)

Código do recurso: 167 | Solicitado em: 19/12/2019 -08:36

Recurso:
Eu Eva Fátima de Melo dos Santos venho por meio deste requerer isenção da taxa de inscrição, considerando a Lei nº.
13.656/18 a qual prevê a isenção aos candidatos pertencentes a família inscrita no Cadastro Único do Governo Federal, cuja
renda familiar per capta seja inferior a meio salário mínimo. Segue anexo folha resumo do CADUNICO e declaração as quais
comprovam que faço parte do grupo beneficiário, diante do exposto peço DEFERIMENTO.
Anexo(s):

Data do envio

Isenção Eva.pdf

19/12/2019 08:36

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 20/12/2019 -07:01

A Banca considerou os documentos como sufientes

gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/10/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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20/12/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
Processo Seletivo - 01/2019
RECURSOS DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO
Cargo: Assistente Social (NASF)

Código do recurso: 162 | Solicitado em: 18/12/2019 -06:26

Recurso:
Pedido de isenção como doadora de medula óssea, segue anexo a carteirinha de doador.
Anexo(s):

Data do envio

CARTEIRINHA REDOME.jpg

18/12/2019 06:26

redome 2.pdf

18/12/2019 06:27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 19/12/2019 -07:42

Candidata. Tens que ler o edital. Não basta somente a carterinha. É obrigatório prencher o ANEXO III do edital e enciá-lo. (item
5.2 e incisos do edital)

gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/10/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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20/12/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
Processo Seletivo - 01/2019
RECURSOS DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO
Cargo: Psicologo (NASF)

Código do recurso: 164 | Solicitado em: 18/12/2019 -20:00

Recurso:
PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ, CPF nº 085.473.019-25, inscrita no processo seletivo nº 01/2019 da prefeitura municipal de
Abelardo Luz com o número de inscrição 1915 vem por meio deste interpor recurso contra indeferimento da solicitação de
isenção do processo acima pelos fundamentos expostos a seguir.
I- Da tempestividade
Conforme o item 5.13 o prazo para interposição de recurso é de 18 e 19 de dezembro de 2019, portanto registra-se a
tempestividade do mesmo.
II- Dos fatos
Foi realizada a inscrição, posteriormente solicitada isenção do pagamento da taxa de inscrição nos termos do item 5.2 do edital.
Decorrido o prazo de análise dos pedidos foi verificado o indeferimento da minha solicitação com a seguinte justificativa
“Candidata. Para validar seu pedido de isenção favor preencher o anexo III do Edital, devidamente assinado”. Em contato com a
empresa no dia 17/12/2019 fui informada de que o Formulário para isenção da taxa de inscrição e o comprovante de doador,
conforme itens 5.2.2 e 5.2.3, respectivamente, deveriam estar em um único arquivo, porém conforme previsto no item 5.2 do
edital para solicitar isenção deve-se proceder da seguinte forma:
“[...] 5.2.2 – Preencher o Anexo III do presente Edital (digitado ou manuscrito), assinar, digitalizar em PDF e encaminhar como
anexo;
5.2.3- Anexar o comprovante das doações;
5.2.4- O Anexo III devidamente preenchido, acompanhado dos comprovantes de doações, deverão ser encaminhados via área
do candidato no momento da solicitação de isenção".
É evidente que deve-se anexar o formulário para isenção da taxa de inscrição e o comprovante de doador, porém não fica claro
que os dois documentos devem estar em um único arquivo.
III- Do pedido
Por todo exposto, para que não se consolide uma decisão equivocada, requer-se:
a) O recebimento do arquivo em anexo para validar a solicitação;
b) O recebimento e provimento do presente recurso para que seja validada a solicitação de isenção da taxa de inscrição.
Anexo(s):

Data do envio

Isenção Abelardo.pdf

18/12/2019 20:00

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 19/12/2019 -07:50

A Banca acata as alegações da candidata

gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/10/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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20/12/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
Processo Seletivo - 01/2019
RECURSOS DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO
Cargo: Monitora (CAPS)

Código do recurso: 166 | Solicitado em: 19/12/2019 -07:51

Recurso:
Nao consigo anexar no edital estou enviando por aqui formulario de requerimento para vaga para pessoa com deficiencia
Anexo(s):

Data do envio

20191219_074941.jpg

19/12/2019 07:51

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

gsassessoriaconcursos.com.br/admin/concursos/10/relatorios/inscricoes/recursos/html/

Respondido em: 19/12/2019 -07:58
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