
 

 

 

DECISÃO QUANTO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

Prezado Candidato, inscrito no Processo Seletivo Simplificado 001/2021 sob o nº 

00852020 

 

Em resposta ao recurso interposto sobre a falta do anexo “verso do certificado, 

solicitamos, que vossa senhoria observe o item 6.1 do Edital do Processo Seletivo 

Simplificado nº 001/2021, onde se lê: 

“6.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de 

que preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscrição não será 

permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. ( Inclusive os documentos exigidos via 

Upload)” 

Quanto ao questionamento sobre o item 12.3 do referido Edital onde se lê: 

“12.3. Não será permitida a anexação de novos documentos para efeito de pontuação. 

Será permitida apenas a correção dos documentos que geraram o indeferimento.”  

Tal correção permitida se refere a tão somente, ilegibilidade de documentos  e não 

inserção de dados ou documentos novos. 

Portanto, fundamentamo-nos no Edital do Processo Seletivo Simplificado  nº 001/2021, 

fica indeferido o recurso impetrado nesta comissão por vossa Senhoria. 

 

Nova Olímpia, 02 de fevereiro de 2021 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado 001/2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DECISÃO QUANTO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

 

Prezada Candidata, inscrita no Processo Seletivo Simplificado 001/2021 sob o nº 

00702020 

Em resposta ao recurso interposto sobre a falta do anexo “ verso do certificado, 

solicitamos, que vossa senhoria observe o item 6.1 do Edital do Processo Seletivo 

Simplificado nº 001/2021, onde se lê: 

“6.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de 

que preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscrição não será 

permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. ( Inclusive os documentos exigidos via 

Upload)” 

Portanto, fundamentamo-nos no Edital do Processo Seletivo Simplificado  nº 001/2021, 

fica indeferido o recurso impetrado nesta comissão por vossa Senhoria. 

 

Nova Olímpia, 02 de fevereiro de 2021 

 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado 001/2021 

 


