Estado do Rio Grande do Sul
Município de São Valentim do Sul
Concurso Público 01/2018

ATO 006 – ANÁLISE DE RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO E DA CONDIÇÃO
ESPECIAL DE PROVA
Apresentando o recurso de forma tempestiva, o(s) candidato(s) listados no ANEXO I
tiveram os pleitos analisados, sendo apresentado o resultado, como segue.

São Valentim do Sul – RS, 27 de dezembro de 2018.

Banca Técnica
We Do Serviços Inteligentes
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MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL
CONCURSO PÚBLICO - 01/2018

ANÁLISE DE RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO E DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PROVA
Recurso contra não homologação da inscrição e contra o indeferimento de condição especial de prova
NOME

PEDIDO

RESPOSTA

SITUAÇÃO

Conforme recibo anexo, peço que homologuem a
minha inscrição.

Impetrante comprova o pagamento da taxa de
inscrição, sendo deste modo, procedida a inclusão
de seu nome na relação provisória de candidatos
inscritos.

DEFERIDO

CLAUDIA ELIANE ZANINI BORTOLOTTO

BOA TARDE!
TENHO UMA MENINA DE QUATRO MESES QUE
MAMA A CADA DUAS HORAS,POR TANTO
PRECISO QUE MEU MARIDO ALCIONE LUIZ
BORTOLOTTO TRAGA MINHA FILHA PARA QUE
POSSA AMAMENTÁ-LA NA HORA QUE LHE
CONVÉM,CONSEQUENTEMENTE ME
ACOMPANHE. OBRIGADA!

Impetrante indicou o nome do acompanhante
atendendo Item 4.3 do Edital, sendo deste modo,
procedido o deferimento da sua solicitação de
condição especial.

DEFERIDO

CLAUDIA ELIANE ZANINI BORTOLOTTO

BOA TARDE!
TENHO UMA MENINA DE QUATRO MESES QUE
MAMA A CADA DUAS HORAS,POR TANTO
PRECISO QUE MEU MARIDO ALCIONE LUIZ
BORTOLOTTO TRAGA MINHA FILHA PARA QUE
POSSA AMAMENTÁ-LA NA HORA QUE LHE
CONVÉM,CONSEQUENTEMENTE ME
ACOMPANHE. OBRIGADA!

Impetrante indicou o nome do acompanhante
atendendo Item 4.3 do Edital, sendo deste modo,
procedido o deferimento da sua solicitação de
condição especial.

DEFERIDO

Impetrante comprova o pagamento da taxa de
inscrição, sendo deste modo, procedida a inclusão
de seu nome na relação provisória de candidatos
inscritos.

DEFERIDO

Impetrante não cumpriu com o Item 3.8.1 do Edital
na data estabelecida no Anexo II do mesmo,
sendo deste modo, procedido o Indeferimento de
sua inscrição.

INDEFERIDO

Impetrante não cumpriu com o Item 3.8.1 do Edital
na data estabelecida no Anexo II do mesmo,
sendo deste modo, procedido o Indeferimento de
sua inscrição.

INDEFERIDO

GRAZIELA SALVADOR

Venho por meio deste recurso pedir o boleto para
poder pagar porque me passei na data trabalho na
espaço crescer crexe de São Valentim do sul
obrigada

Impetrante não cumpriu com o Item 3.8.1 do Edital
na data estabelecida no Anexo II do mesmo,
sendo deste modo, procedido o Indeferimento de
sua inscrição.

INDEFERIDO

GRAZIELA SALVADOR

Venho por meio deste recurso pedir o boleto para
poder pagar porque me passei na data trabalho na
espaço crescer crexe de São Valentim do sul
obrigada

Impetrante não cumpriu com o Item 3.8.1 do Edital
na data estabelecida no Anexo II do mesmo,
sendo deste modo, procedido o Indeferimento de
sua inscrição.

INDEFERIDO

JULIANO HENRIQUE POSSELT

O pagamento da inscrição do referido cargo foi
efetivado no dia 14/12/18 às 10h42min em
conformidade com o cronograma previsto em
edital. O comprovante de pagamento segue anexo
ao recurso.
Peço que a inscrição seja deferida, tendo em vista
a comprovação do pagamento.

Impetrante comprova o pagamento da taxa de
inscrição, sendo deste modo, procedida a inclusão
de seu nome na relação provisória de candidatos
inscritos.

DEFERIDO

JULIETE BAGNARA COLETTI

A inscrição foi indeferida por não comprovação de
pagamento.
segue comprovante do mesmo em anexo.

Impetrante comprova o pagamento da taxa de
inscrição, sendo deste modo, procedida a inclusão
de seu nome na relação provisória de candidatos
inscritos.

DEFERIDO

ANDREIA PAVAN

FERNANDO AUGUSTO BRINCKMANN
OLIVEIRA

GRAZIELA SALVADOR

GRAZIELA SALVADOR

segue comprovante pagamento

Venho por meio deste recurso pedir o boleto para
poder pagar porque me passei na data trabalho na
espaço crescer crexe de São Valentim do sul
obrigada
Venho por meio deste recurso para pedir o boleto
para poder pagar pois o dia em que me escrevi
não gerava boleto pois tinha problema bancários
por isso me passei na data trabalho na espaço
crescer crexe de São Valentim do sul obrigada
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