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ANEXO I - RELATÓRIO DOS RECURSOS
CONTRA O INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES

22OUT
2018

01 - Assistente Técnico Pedagógico – Educação História/Geografia
INSCRIÇÃO

2000369672

SOLICITAÇÕES

Eu Pablo Wilian Oliveira Ramos, portador do CPF 32459272820. Venho por meio desta informar que minha inscrição se
encontra como indeferido, sendo que o mesmo foi pago um dia antes do prazo, se puder regularizar minha situação
desde já agradeço pela atenção.

ANÁLISE

Procede a alegação do recorrente. As baixas dos dias 09 e 10 de outubro p.p. apresentaram problemas e,
consequentemente, tivemos inscrições indeferidas. Problema resolvido, baixa realizada em nosso sistema e inscrição
deferida. O edital de deferimento será retificado.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.
02 - Assistente Técnico Pedagógico – Educação Infantil

INSCRIÇÃO

2000369445

SOLICITAÇÕES

Pagamento pendente da inscricao concurso 01/2018 De ATP INFANTIL pag no dia 9/10 caixa bradesco e consta como
indeferida 13,81
Andreia cristiane Albuquerque peschel
Cpf 29018445886

ANÁLISE

Procede a alegação do recorrente. As baixas dos dias 09 e 10 de outubro p.p. apresentaram problemas e,
consequentemente, tivemos inscrições indeferidas. Problema resolvido, baixa realizada em nosso sistema e inscrição
deferida. O edital de deferimento será retificado.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.
03 - Atendente de Creche
1

INSCRIÇÃO

2000369639

SOLICITAÇÕES

Fiz o pagamento de meu boleto no dia 10/10 na casa lotérica e mesmo assim minha inscrição foi indeferida

ANÁLISE

Procede a alegação do recorrente. As baixas dos dias 09 e 10 de outubro p.p. apresentaram problemas e,
consequentemente, tivemos inscrições indeferidas. Problema resolvido, baixa realizada em nosso sistema e inscrição
deferida. O edital de deferimento será retificado.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.
04 - Coordenador Pedagógico

INSCRIÇÃO

2000369531

SOLICITAÇÕES

Eu Flávia Francielli Glauser, portadora do RG 33.601.929-4, CPF 305552428-46, domiciliada na avenida massaichi
kakihara,188. Venho através deste informar que o pagamento à referente inscrição foi realizado no dia 09/10/2018, as
10:57, na agencia vinculada: 1213, localidade Capão Bonito- SP no TERM 000531; Caixa Economica Federal.O
comprovante de pagamento segue em anexo por email , através do endereço francielliglauser@hotmail.com.

ANÁLISE

Procede a alegação do recorrente. As baixas dos dias 09 e 10 de outubro p.p. apresentaram problemas e,
consequentemente, tivemos inscrições indeferidas. Problema resolvido, baixa realizada em nosso sistema e inscrição
deferida. O edital de deferimento será retificado.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDA.

INSCRIÇÃO

2000369682

SOLICITAÇÕES

Venho por meios desde requerer que minha inscrição seja deferida, visto que fiz o pagamento via internet no dia 09/10,
comprovante este que irei mandar para o suporte da organizadora do concurso . espero que revejam
Atenciosamente
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Paula Fernanda

ANÁLISE

Procede a alegação do recorrente. As baixas dos dias 09 e 10 de outubro p.p. apresentaram problemas e,
consequentemente, tivemos inscrições indeferidas. Problema resolvido, baixa realizada em nosso sistema e inscrição
deferida. O edital de deferimento será retificado.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.
05 - Diretor de Escola

INSCRIÇÃO

2000369538

SOLICITAÇÕES

Eu Flávia Francielli Glauser, portadora do RG 33.601.929-4, CPF 305552428-46, domiciliada a avenida massaichi
kakihara,188 Capão bonito-SP, venho através deste informar que o pagamento da referida inscrição foi efetuado no dia
09/10/2018, as 10:56, na Caixa Economica Federal ,na agencia vincculada: 1213 TERM: 000531na cidade de Capão
Bonito-SP. Segue comprovante de pagamento em anexo por email, com o endereço : francielliglauser@hotmail.com

ANÁLISE

Procede a alegação do recorrente. As baixas dos dias 09 e 10 de outubro p.p. apresentaram problemas e,
consequentemente, tivemos inscrições indeferidas. Problema resolvido, baixa realizada em nosso sistema e inscrição
deferida. O edital de deferimento será retificado.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.

INSCRIÇÃO

2000369657

SOLICITAÇÕES

Fiz o pagamento da minha inscrição pela internet no dia 09/10, e minha inscrição esta indeferida por falta de pagamento,
estarei enviando os comprovantes, para que revejam minha situação
Atenciosamente
Paula Fernanda

ANÁLISE

Procede a alegação do recorrente. As baixas dos dias 09 e 10 de outubro p.p. apresentaram problemas e,
consequentemente, tivemos inscrições indeferidas. Problema resolvido, baixa realizada em nosso sistema e inscrição
deferida. O edital de deferimento será retificado.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.
07 - Inspetor de Alunos

INSCRIÇÃO

2000369646

SOLICITAÇÕES

Paguei meu boleto no dia 10/10 na casa lotérica e mesmo assim minha inscrição foi indeferida

ANÁLISE

Procede a alegação do recorrente. As baixas dos dias 09 e 10 de outubro p.p. apresentaram problemas e,
consequentemente, tivemos inscrições indeferidas. Problema resolvido, baixa realizada em nosso sistema e inscrição
deferida. O edital de deferimento será retificado.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.

INSCRIÇÃO

2000369768

SOLICITAÇÕES

O pagamento do meu boleto (0339916330 13900200034 69768601010 7 76730000001131) foi pago no dia 09/10/2018
às 15:42:58 na agência 0596 da caixa econômica federal. Uma foto do comprovante de pagamento está sendo enviada
ao e-mail regina@publiconsult.com.br junto a este pedido de recurso.

ANÁLISE

Procede a alegação do recorrente. As baixas dos dias 09 e 10 de outubro p.p. apresentaram problemas e,
consequentemente, tivemos inscrições indeferidas. Problema resolvido, baixa realizada em nosso sistema e inscrição
deferida. O edital de deferimento será retificado.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.
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INSCRIÇÃO

2000369843

SOLICITAÇÕES

fiz o pagamento dia 09/10/2018 horario as 14h e 17minutos na loterica , vinculada a Caixa Economica Federal . Cidade
de Buri .Cargo Inspetor de Aluno nome do candidato Celio de Oliveira Neto .numero inscricao 2000369843

ANÁLISE

Procede a alegação do recorrente. As baixas dos dias 09 e 10 de outubro p.p. apresentaram problemas e,
consequentemente, tivemos inscrições indeferidas. Problema resolvido, baixa realizada em nosso sistema e inscrição
deferida. O edital de deferimento será retificado.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.
08 - Professor de Educação Básica I – PEB I

INSCRIÇÃO

SOLICITAÇÕES

2000362726
Boa tarde.
Fiz o pagamento de 03 inscrições no caixa eletrônico.
E hoje ao conferir a lista de candidatos notei que 02 de minhas inscrições foram indeferidas. Fui verificar os pagamentos
e ao entrar em minha conta bancária notei que como fiz o pagamento no domingo e a compensação seria na segunda,
houve também a cobrança de uma tarifa bancária o que impediu a efetivação do pagamento dos demais boletos.
Gostaria de saber se existe a possibilidade de gerar um novo boleto para que eu possa efetuar o pagamento e efetivar
minhas inscrições.
Desde já agradeço pela atenção e aguardo o gentil retorno. Deus abençoe.
at.te
Elisanjala Severo Silverio
CPF: 323.098.048-43.

ANÁLISE

Assim dispõe o Edital:
2.3. O pagamento do boleto de inscrição deverá ser efetuado até 10 de outubro de 2018 em qualquer agência
bancária, através de internet banking, ou em estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos
de compensação bancária (casas lotéricas, correios, etc.).
...
2.6. O deferimento da inscrição estará condicionado ao correto preenchimento do requerimento de inscrição e
ao pagamento e compensação do valor da inscrição. Não será aceito pagamento da inscrição por outros meios
que não o pagamento do boleto bancário emitido especificamente para cada inscrição, nem pagamentos
condicionais ou efetuados fora do prazo de vencimento do boleto. Serão indeferidas as inscrições cujos
pagamentos não venham a ser compensados, por qualquer motivo (erro de digitação do candidato em
pagamento efetuado por internet banking, erro de processamento ou falta de cumprimento da transferência no
banco de origem do pagamento, pagamento efetuado fora do prazo, etc.).
....
Diante do exposto, não há como efetuar o pagamento fora do prazo e da forma estabelecida no Edital. Portanto, o
recurso deve ser indeferido.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

INSCRIÇÃO

2000369500

SOLICITAÇÕES

Ola sou Cibele Melo da Silva oliveira portadora do cpf: 376015308-92 RG- 35279405-7 e realizei minha inscrição no
concurso de buri, o numero de inscrição é 2000369500 e meu nome não consta na lita de deferidos pelo motivo de não
ter pago o boleto, mas eu realizei o pagamento do boleto no mesmo dia do minha inscrição.

ANÁLISE

Procede a alegação do recorrente. As baixas dos dias 09 e 10 de outubro p.p. apresentaram problemas e,
consequentemente, tivemos inscrições indeferidas. Problema resolvido, baixa realizada em nosso sistema e inscrição
deferida. O edital de deferimento será retificado.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.
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10 - Professor PEB II – Arte
INSCRIÇÃO

2000348291

SOLICITAÇÕES

Bom Dia, venho por meio dessa pedir a troca do meu cadastro no qual foi feito para realizar a prova do CONCURSO
para Professor PEB II – Arte para PROCESSO SELETIVO de Professor PEB II – Arte, o erro aconteceu devido uma
outra pessoa fazer o preenchimento dos meus dados sendo assim essa pessoa acabou confundindo o CONCURSO
com PROCESSO SELETIVO.

ANÁLISE

Em análise ao recurso do recorrente, esclarecemos que o certame deve seguir as regras estabelecidas no Edital de
Abertura de Inscrições, o que garante a lisura do certame, a legalidade e a impessoalidade. Desta forma, ressaltamos
os itens 2.4 a 2.5:
(...)
2.4. Efetuada a inscrição, não será permitida a alteração do CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO escolhido na ficha de
inscrição, seja qual for o motivo alegado. Caso seja efetuada inscrição para mais de um
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO cujas respectivas provas objetivas sejam concomitantes, o candidato deverá
fazer a opção por um deles, ficando eliminado nas outras opções, em que constar como ausente. É vedada a
devolução do valor de inscrição ou a sua transferência para terceiros.
2.5. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de inscrição.
Em caso de dúvida para efetivar a inscrição, o candidato poderá entrar em contato clicando no ícone “Fale
Conosco – Suporte ao Candidato” do site www.publiconsult.com.br, ou através do telefone (15) 3219-3700, de
segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h00 às 17h00.
(...)
Ademais, conforme disposto no item 12.1 “A inscrição do candidato implica na aceitação de todas as disposições
estabelecidas neste Edital e da legislação vigente, não podendo alegar desconhecimento de qualquer
natureza.”
...
Diante de todo o exposto, o recurso deve ser indeferido.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
4

INSCRIÇÃO

2000369578

SOLICITAÇÕES

Efetuei minha inscrição e pagamento dentro do prazo determinado para o Concurso Publico municipal de Buri, porém
minha inscrição conta como Pendente, devendo esse ser erro de sistema da Publiconsult. Como devo proceder para
que seja corrigido?

ANÁLISE

Procede a alegação do recorrente. As baixas dos dias 09 e 10 de outubro p.p. apresentaram problemas e,
consequentemente, tivemos inscrições indeferidas. Problema resolvido, baixa realizada em nosso sistema e inscrição
deferida. O edital de deferimento será retificado.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.
12 - Professor PEB II – Educação Física

INSCRIÇÃO

2000351383

SOLICITAÇÕES

Paguei boleto para professor educacao fisica PEB 2 buri sp e o pagamento esta pendente. Voces podem me enviar um
outro boleto para que eu possa pagar novamente para eu fazer a prova.

ANÁLISE

Assim dispõe o Edital:
2.3. O pagamento do boleto de inscrição deverá ser efetuado até 10 de outubro de 2018 em qualquer agência
bancária, através de internet banking, ou em estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos
de compensação bancária (casas lotéricas, correios, etc.).
...
2.6. O deferimento da inscrição estará condicionado ao correto preenchimento do requerimento de inscrição e
ao pagamento e compensação do valor da inscrição. Não será aceito pagamento da inscrição por outros meios
que não o pagamento do boleto bancário emitido especificamente para cada inscrição, nem pagamentos
condicionais ou efetuados fora do prazo de vencimento do boleto. Serão indeferidas as inscrições cujos
pagamentos não venham a ser compensados, por qualquer motivo (erro de digitação do candidato em
pagamento efetuado por internet banking, erro de processamento ou falta de cumprimento da transferência no
banco de origem do pagamento, pagamento efetuado fora do prazo, etc.).
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....
Diante do exposto, não há como efetuar o pagamento fora do prazo e da forma estabelecida no Edital. Portanto, o
recurso deve ser indeferido.
DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Por determinação da Banca Examinadora, todas as inscrições pagas nos dias 09 e 10 de outubro p.p., que se encontravam pendentes,
foram efetivadas, mesmo que o candidato não tenha protocolado recurso administrativo contra o indeferimento de inscrição.

5

