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ATO 003/PMC/ED002/2015/PS 

 
DIVULGA O JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA AS INSCRIÇÕES 

INDEFERIDAS 
DO EDITAL Nº 002/2015 DE PROCESSO SELETIVO 

 
 

O Prefeito do Município de Canoinhas, Santa Catarina, no uso de suas atribuições, 
juntamente com o Instituto O Barriga verde, torna público, o que segue: 
 
 

1. Os pareceres dos recursos impetrados contra o indeferimento das inscrições 
divulgadas no ato 002 de 18 de Fevereiro de 2015: 
 
 

 
Parecer 01 
Candidata: Aline Patricia Massaneiro Carlim 
Inscrição: 49941 
Alegação: Solicita a troca do cargo de Monitor de Educação Infantil para Monitor de 
Educação Especial, visto que foi indeferida a de Monitor de Educação Infantil pois as 
provas serão no mesmo horário.  
Decisão: INDEFERIDO,  
Considerando que o edital é claro no item 4.14 e seus sub itens: 

4.14. Da escolha dos cargos: 

4.12.1 O candidato poderá se inscrever em até dois cargos, sendo um no período 

matutino e outro no período vespertino. 

4.12.2. Para se inscrever em dois cargos, o candidato deverá realizar duas inscrições, e 

pagar as duas inscrições. 

4.12.3 O candidato que efetivar mais de uma inscrição por período (matutino e 

vespertino) terá confirmada apenas a última, sendo as demais canceladas. Não 

sendo possível identificar a última inscrição efetivada, todas poderão ser 

canceladas. 

Considerando que a última inscrição efetivada e paga é a de Monitor de Educação 
Infantil inscrição nº 49942 e não a de Monitor de Educação Especial inscrição nº 49941. 
Considerando que após a divulgação dos inscritos os candidatos conseguem vizualizar 
a quantidade de inscritos por cada cargo. 
Resta Indeferido seu pedido de recurso e mantém a inscrição nº 49942 de Monitor 
de Educação Infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO No 002/2015 

 

Processo Seletivo 002/2015                                      Página 2 de 2 
 

 
Parecer 02 
Candidata: Veridiana Aparecida Costa 
Inscrição: 49772 
Alegação: Solicita a correção do cargo de Professor de Língua Portuguesa para 
deferido, pois pagou duas inscrições com horários iguais. 
Decisão: INDEFERIDO,  
Considerando que o edital é claro no item 4.14 e seus sub itens: 

4.14. Da escolha dos cargos: 

4.12.1 O candidato poderá se inscrever em até dois cargos, sendo um no período 

matutino e outro no período vespertino. 

4.12.2. Para se inscrever em dois cargos, o candidato deverá realizar duas inscrições, e 

pagar as duas inscrições. 

4.12.3 O candidato que efetivar mais de uma inscrição por período (matutino e 

vespertino) terá confirmada apenas a última, sendo as demais canceladas. Não 

sendo possível identificar a última inscrição efetivada, todas poderão ser 

canceladas. 

Considerando que a última inscrição efetivada e paga é a de Professor de Anos Iniciais, 
inscrição nº 49773 e não a de Professor de Língua Portuguesa, inscrição nº 49772. 
Considerando que após a divulgação dos inscritos os candidatos conseguem vizualizar 
a quantidade de inscritos por cada cargo. 
Resta Indeferido seu pedido de recurso e mantém a inscrição nº 49773 de 
Professor de Anos Iniciais. 
 
 
 
 
 
 

 

Canoinhas, 23 de Fevereiro de 2015 

 
 

Prefeito Municipal 
Luiz Alberto Rincoski Faria 

 
 

 

 


