
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018 

MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL/SC 

 

 

INSCRIÇÃO INDEFERIDA 

RECORRENTE: Joceli Zanetti 

INSCRIÇÃO Nº: 297 

CARGO: Professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil - 

Habilitado 

 

 

Síntese do recurso: A Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “OLÁ!!O PAGAMENTO FOI EFETUADO E MEU NOME CONSTA NA LISTA 

COMO INDEFERIDA.UMA VEZ QUE NO EDITAL SOB O ITEM 2, sub item 2.1.1.2, alínea "e" do 

edital, consta...e) Pagar o boleto, preferencialmente, no banco emissor; a baixa dos boletos 

acontecerá após o envio dos arquivos ao sistema de gestão pelo executor do certame; este 

processo poderá acontecer até a data de publicação das inscrições deferidas e indeferidas 

especificada no Cronograma do edital (Anexo I).” 

 

  
 

 

 

 

É o parecer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preliminarmente, o item 2, subitem 2.1.1.2, alínea “d” do Edital de 

Processo Seletivo n° 001/2018 do município de Guarujá do Sul/SC, dispõe que: 

 

 

 

2.1.1.2. Para a inscrição pela internet o candidato deverá acessar o 

site www.ameosc.org.br no período de inscrição, e seguir os seguintes 

procedimentos:  

(...) 

d) Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o 

pagamento até às 23h59min do dia 03/09/2018; 

 

Analisando a insurgência da recorrente e em detida analise aos 

arquivos bancários, foi constatado que a mesma efetuou o pagamento de seu boleto 

referente a inscrição n° 297 para o cargo de Professor de Ensino Fundamental e Educação 

Infantil – Habilitado, em desacordo com o prazo estipulado no aludido edital, qual seja 

03/09/2018.  

 

Nos arquivos bancários tem-se que o pagamento do boleto 

referente a inscrição n° 297 para o cargo de Professor de Ensino Fundamental e Educação 

Infantil - Habilitado, foi realizado no dia 04/09/2018, prazo este já expirado para o 

pagamento. 

 

Mormente, cabe ressaltar que a candidata entrou em contato com 

o setor de concursos da Ameosc, via telefone, a qual foi orientada a não realizar o 

pagamento de seu boleto, uma vez que se encontrava fora de prazo legal. 

 

http://www.ameosc.org.br/


 

Assim o sendo, essa Comissão Organizadora manifesta-se pelo 

INDEFERIMENTO do recurso apresentado, mantendo-se indeferida a inscrição n° 297 

para o cargo de Professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil – Habilitado da 

candidata recorrente. 

 

 

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

 

 

 

____________________________________________                   ____________________________________________ 

             Comissão Organizadora                                               Edina G. T. Spironello   

                                                                                                                 Assessora Jurídica 

                                                                                                                    OAB/SC 21448 


