Prefeitura Municipal da Estância Turística de
GUARATINGUETÁ
Processo Seletivo
Nº 1/2018

ANEXO I – RELATÓRIO DE RECURSOS
CONTRA INDEFERIMENTO DE
INSCRIÇÕES

29NOV
2018

01 – MONITOR DE CRECHE
Banca Examinadora

ANÁLISE

Recebemos o laudo médico da candidata Maria Aparecida Uchôas Leite, inscrição nº 2000388947, após a divulgação
do Edital de Deferimento das Inscrições. Embora a candidata não tenha protocolado recurso administrativo, mas,
considerando que o documento foi postado em 12 de novembro p.p., ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo Edital
de Abertura das Inscrições, a Banca decide deferir o laudo médico para que a candidata posso participar deste certame
na condição de Portador de Deficiência, retificando assim o Edital de Deferimento de Inscrições. A fim de comprovar a
informação, anexamos cópia junto ao relatório final do laudo médico e do envelope contendo a data do carimbo de
postagem nos Correios para arquivo do município.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.
Banca Examinadora

ANÁLISE

Recebemos o laudo médico da candidata Lucimara Aparecida dos Santos, inscrição nº 2000390565, após a divulgação
do Edital de Deferimento das Inscrições. Embora a candidata não tenha protocolado recurso administrativo, mas,
considerando que o documento foi postado em 13 de novembro p.p., ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo Edital
de Abertura das Inscrições, a Banca decide deferir o laudo médico para que a candidata posso participar deste certame
na condição de Portador de Deficiência, retificando assim o Edital de Deferimento de Inscrições. A fim de comprovar a
informação, anexamos cópia junto ao relatório final do laudo médico e do envelope contendo a data do carimbo de
postagem nos Correios para arquivo do município.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.
12 – MONITORIA EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
Banca Examinadora

ANÁLISE

Recebemos o laudo médico da candidata Tayna Cipriano de Oliveira, inscrição nº 2000386534, após a divulgação do
Edital de Deferimento das Inscrições. Embora a candidata não tenha protocolado recurso administrativo, mas,
considerando que o documento foi postado em 13 de novembro p.p., ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo Edital
de Abertura das Inscrições, a Banca decide deferir o laudo médico para que a candidata posso participar deste certame
na condição de Portador de Deficiência, retificando assim o Edital de Deferimento de Inscrições. A fim de comprovar a
informação, anexamos cópia junto ao relatório final do laudo médico e do envelope contendo a data do carimbo de
postagem nos Correios para arquivo do município.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.
18 - PEB I – EDUCAÇÃO INFANTIL

RECORRENTES

2000385263

SOLICITAÇÕES

Boa noite a minha dúvida é sobre o meu nome pois não consigo mudar para o nome de casada. Tem algum problema?
Fiz duas inscrições.
0387129 e 0385263
O meu nome de casada é Francislene Aparecida Carlos dos Santos e não Francislene Aparecida Carlos.
Desde já obrigada.

ANÁLISE

A Banca decidiu por deferir a solicitação da candidata, retificando seu nome no Edital de Deferimento das Inscrições.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.
Banca Examinadora

ANÁLISE

Recebemos o laudo médico da candidata Maria Aparecida Uchôas Leite, inscrição nº 2000388938, após a divulgação
do Edital de Deferimento das Inscrições. Embora a candidata não tenha protocolado recurso administrativo, mas,
considerando que o documento foi postado em 12 de novembro p.p., ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo Edital
de Abertura das Inscrições, a Banca decide deferir o laudo médico para que a candidata posso participar deste certame
na condição de Portador de Deficiência, retificando assim o Edital de Deferimento de Inscrições. A fim de comprovar a
informação, anexamos cópia junto ao relatório final do laudo médico e do envelope contendo a data do carimbo de
postagem nos Correios para arquivo do município.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.
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GUARATINGUETÁ
Processo Seletivo
Nº 1/2018

ANEXO I – RELATÓRIO DE RECURSOS
CONTRA INDEFERIMENTO DE
INSCRIÇÕES

29NOV
2018

19 – PEB I – ENSINO FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO
RECORRENTES

2000387129

SOLICITAÇÕES

Boa noite a minha dúvida é sobre o meu nome pois não consigo mudar para o nome de casada. Tem algum problema?
Fiz duas inscrições.
0387129 e 0385263
O meu nome de casada é Francislene Aparecida Carlos dos Santos e não Francislene Aparecida Carlos.
Desde já obrigada.

ANÁLISE

A Banca decidiu por deferir a solicitação da candidata, retificando seu nome no Edital de Deferimento das Inscrições.

DELIBERAÇÃO

DEFERIDO.
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