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INSCRIÇÃO INDEFERIDA 

RECORRENTE: Cleci Maria Polla 

INSCRIÇÃO Nº: 59 

CARGO: Professor(a) de Ensino Fundamental Anos Iniciais - 

Habilitado 

 

 

Síntese do recurso: A Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “Bom dia, venho por meio deste recorrer o indeferimento deste referido 

cargo, pois efetuei o pagamento do mesmo, sendo que houve um equivoco onde no momento 

da inscrição realizei errada a de português, a qual não é da minhã área não efetuando o 

pagamento desta. Peço que considerem a Inscrição número 59 de Anos Iniciais do ensino 

fundamental Habilitado no qual gerou o boleto e efetuei o pagamento com o código de barra 

número: 10495.20354 11000.100047 00003.313350 6 76 360000005000, Certos de sua 

compreensão dese já agradeço.  Cleci Maria Polla”  

 
 

 

 

É o parecer. 

 

 



 

 

 

Do edital que regulamenta o processo de seleção em comento, 

extrai-se que: 

 

 

 

 

2.7. Da forma de inscrições: 

2.7.1. O candidato poderá inscrever-se somente para 01 (um) cargo 

de que trata o QUADRO III do presente Edital. 

2.7.2. Em caso de pluralidade de inscrições do mesmo candidato, 

para os cargos previstos no QUADRO III será considerada válida 

apenas a inscrição mais recente. 

2.7.3. Fica vedado ao candidato que se inscrever para qualquer dos 

cargos previstos no QUADRO III realizar outra inscrição para os 

cargos previstos nos demais quadros.  

2.7.4. O candidato poderá inscrever-se para até 02 (dois) cargos de 

que tratam os QUADROS I e II do presente edital. 

2.7.5. Verificando-se mais de DUAS inscrições do mesmo candidato, 

para os cargos previstos nos QUADROS I e II, serão consideradas 

válidas apenas as duas inscrições mais recentes. 

2.7.6. É permitido ao candidato realizar 02 (duas) inscrições para os 

cargos constantes do QUADRO I, ou 02 (duas) inscrições para os 

cargos constantes do Quadro II ou ainda 01 (uma) inscrição para o 

cargo constante do QUADRO I e 01 (uma) inscrição para cargo 

constante do QUADRO II. 



 

2.7.7. Fica vedado ao candidato que se inscrever para qualquer dos 

cargos previstos nos QUADROS I e II realizar outra inscrição para os 

cargos previstos no Quadro III. 

 

Em consulta realizada junto ao sistema gerenciador de inscrições, 

fora constatado que na data de 06/08/2018 às 19h56min a Recorrente efetuou sua 

inscrição para o cargo de Professor(a) de Ensino Fundamental Anos Iniciais - 

Habilitado (inscrição n° 59) – cargo constante do Quadro I do Processo Seletivo em 

comento. 

Ainda, na data de 06.08.2018, às 20h01min a Recorrente 

novamente acessou o sistema de inscrições, na área do candidato e com senha própria, 

para efetuar nova inscrição, agora para o cargo de Segundo Professor de Ensino 

Fundamental e Educação Infantil - Habilitado (inscrição n° 60) – cargo constante do 

Quadro I do Processo Seletivo em comento. 

Nada obstante, na data de 06.08.2018, às 20h11min a Recorrente 

novamente acessou o sistema de inscrições, na área do candidato e com senha própria, 

para efetuar nova inscrição, agora para o cargo de Professor(a) de Português - 

Habilitado (inscrição 63) – cargo constante do Quadro I do aludido edital. 

No caso em apreço, a candidata efetuou o pagamento das inscrições 

de forma não compatível com as regras previstas no edital. 

Em consonância com o edital, as inscrições consideradas válidas 

para a recorrente são as inscrições n° 60 para o cargo de Segundo Professor de Ensino 

Fundamental e Educação Infantil - Habilitado e n° 63 para o cargo de Professor(a) de 

Português – Habilitado, sendo a primeira tendo sido Homologada diante de 

pagamento e a segunda Indeferida pelo não cumprimento do item 2.1.1.2 alínea (d) 

deste edital. 

Mormente, conforme se infere no Decreto nº 0126/2018, de 06 de 

setembro de 2018, a inscrição de n° 59 para o cargo de Professor(a) de Ensino 

Fundamental Anos Iniciais - Habilitado está indeferida pelo não cumprimento do item 

2.7.5. 

Ainda, do edital que regulamenta o processo seletivo em debate, 

extrai-se que: 



 

2.9. Em caso de inscrições erradas e pagamento das mesmas, o 

candidato não será ressarcido pelo pagamento efetuado 

incorretamente, sendo que é responsabilidade do candidato efetuar 

a sua inscrição para o cargo a qual pretende concorrer corretamente. 

Assim o sendo, essa Comissão Organizadora manifesta-se pelo 

INDEFERIMENTO do recurso apresentado, mantendo-se indeferida a inscrição n° 59 da 

candidata recorrente. 

 

São Miguel do Oeste - SC, 14 de setembro de 2018. 
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