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PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

PROCESSO SELETIVO Nº 03/2020 

  MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL/SC 

 

Recurso: do indeferimento dos pedidos de Pessoa com Deficiência (PcD) 

Recorrente: inscrição nº 38 

Cargo: Agente de Combate a Endemias 

                                           

 

 

Síntese do recurso: : A Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “Bom dia, sou a Ariane, não tenho deficiência. Só queria pedir que eu 

pudesse pagar o boleto pra que fazer a prova, paguei pelo aplicativo no celular, só 

que hj que fui ver que não deu certo o pagamento por problemas no sistema do 

aplicativo. Gostaria muito que me enviasse uma via do boleto por meu e-mail pra poder 

pagar novamente. arianealmeida919@gmail.com Desde já agradeço! Ariane Moreira 

Almeida ”.  

 

 

É o parecer. 

 

O edital que rege o presente certame dispõe que (grifo nosso):  

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1.1. Das inscrições pela internet: 

2.1.1.1. 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 20/01/2021; PAGAR O 

BOLETO, PREFERENCIALMENTE, NO BANCO EMISSOR. 

 

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

5.2. Da divulgação das inscrições indeferidas, os candidatos 

poderão interpor recursos no prazo estabelecido no cronograma 

do edital, via on-line, através do site www.ameosc.org.br 

expondo as razões da discordância do indeferimento de sua 
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inscrição, bem como comprovando a inexistência da razão 

apontada para o indeferimento. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1. É admitido recurso quanto a divergências: [...] 

b) No indeferimento da inscrição | No período de 25 e 

26/01/2021; 

 [...] 

10.4.2.1. O recurso/requerimento interposto fora do 

respectivo prazo ou em branco não será conhecido e 

os inconsistentes não serão providos. 

[...] 

10.4.2. Nenhum recurso será apreciado fora dos prazos 

estipulados por esse edital. 

 

                                  Assim, considerando que os prazos, tanto para pagamento do 

boleto como para interpor recurso em face do indeferimento da inscrição, já expiraram; 

bem como que o prazo aberto no sistema era para recursos em face do indeferimento 

dos pedidos de Pessoa com Deficiência (PcD), que não é o caso da recorrente, a 

Comissão organizadora da Ameosc manifesta-se pelo INDEFERIMENTO do recurso 

apresentado, mantendo-se indeferida a inscrição da candidata recorrente. 

 

 

São Miguel do Oeste - SC, 04 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

         _____________________________                 _____________________________                                                      

         Comissão Organizadora AMEOSC                           Edina G. T. Spironello   
                                                                                                 Assessora Jurídica 
                                                                                                    OAB/SC 21448 

 

 

 

 


