PARATY/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL - CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 01/2021
Os candidatos abaixo relacionados recorreram contra o indeferimento dos seus pedidos de isenção de pagamento de inscrição no Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Paraty/RJ
A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Paraty/RJ, após consultar novamente o Departamento de Cadastro Único (DECAU), da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, do
Ministério da Cidadania, informa abaixo as respostas obtidas:
NOME

Thais Roberta Almeida de Jesus de Oliveira

COD CARGO

INSCRIÇÃO

001

43257

STATUS DO RECURSO
INDEFERIDO. Candidata não apresentou documentação comprobatória no prazo estabelecido pelo Edital. 7.7. Não serão apreciados os recursos que forem
apresentados:
a) em desacordo com as especificações contidas no item 7 e seus desdobramentos;
b) fora do prazo estabelecido;
c) fora da fase estabelecida;
d) sem fundamentação lógica, coerente e consistente;
e) com formulário de recurso virtual sem preenchimento ou sem fundamentação;
f) com mais de uma questão por formulário, no caso de recurso contra gabarito;
g) contra terceiros;
h) em coletivo;
i) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora.
INDEFERIDO. Candidata não apresentou documentação comprobatória no prazo estabelecido pelo Edital. 7.7. Não serão apreciados os recursos que forem
apresentados:
a) em desacordo com as especificações contidas no item 7 e seus desdobramentos;
b) fora do prazo estabelecido;
c) fora da fase estabelecida;
d) sem fundamentação lógica, coerente e consistente;
e) com formulário de recurso virtual sem preenchimento ou sem fundamentação;
f) com mais de uma questão por formulário, no caso de recurso contra gabarito;
g) contra terceiros;
h) em coletivo;
i) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora.

Isadora nascimento dos santos

001

43318

O candidato que teve a sua pré-inscrição indeferida poderá participar do Concurso Público, desde que efetue o pagamento do boleto bancário da inscrição já realizada
Os candidatos que tiveram a pré-inscrição indeferida e não efetuarem o pagamento do boleto bancário, estarão automaticamente excluídos do Concurso
Paraty, 30 de julho de 2021

