
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300814 

CARGO 03-Professor – Licenciatura Plena em Pedagogia 

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/12/2021 20:22 

DESCRIÇÃO FATOS Solicitação de revisão sobre o indeferimento da minha inscrição no 
processo seletivo 2021 para o cargo de professora. 

FUNDAMENTAÇÃO Ao acessar o site da prefeitura municipal de Jaciara, não aparece 
o motivo do indeferimento da minha inscrição. Porém imagino que 
seja porque não consegui pagar o boleto com o código de barras.  
Informo que o mesmo apresentou problemas, após varias 
tentativas de pagamento sem sucesso, efetuei a transferência do 
valor da inscrição na conta corrente da prefeitura. Informa ainda 
que, não tive dificuldade para fazer esta transação visto que a 
prefeitura de Jaciara tem conta corrente no banco do brasil, sendo 
este o mesmo banco o de minha conta corrente. Além disso a 
prefeitura é a organizadora do seletivo. Dessa forma recebeu o 
valor de minha inscrição. 

PEDIDO Solicito que seja deferida minha inscrição para o processo seletivo 
2021 no cargo de professora pedagoga.  
Anexo o comprovante de transferência na conta corrente da 
prefeitura de Jaciara-MT do valor referente ao pagamento de 
minha inscrição. 
No aguardo de Vossas providências. 
 
Grata 
Eudete  

ANEXO CANDIDATO https://cdn.jaciara.selecao.site/recursos/2/300814/f718c4768632d7
0f385c715fbab394ee.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Improcedente: A candidata realizou transferência 
bancária, o que não é permitido pelo Edital de Processo Seletivo nº 
001/2021 “2.11. Outras informações: a) O pagamento da 
importância relativa à taxa de inscrição somente poderá ser 
efetuado através de BOLETO BANCÁRIO em dinheiro ou 
cheque do próprio candidato em qualquer agência da rede 



 

 

bancária, sendo considerada nula a inscrição se o cheque for 
devolvido por qualquer motivo. Não será aceito como 
pagamento depósito ou transferência bancária!;  

ANEXO Sem anexo 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300065 

CARGO 03-Professor – Licenciatura Plena em Pedagogia 

TIPO RECURSO RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/12/2021 21:08 

DESCRIÇÃO FATOS Boa noite, eu só pude pagar a inscrição no dia oito, mas devido um 
problema no aplicativo do banco no meu celular, o pagamento só 
registrou no dia seguinte, dia nove. 

FUNDAMENTAÇÃO Boa noite, eu só pude pagar a inscrição no dia oito, mas devido 
um problema no aplicativo do banco no meu celular, o pagamento 
só registrou no dia seguinte, dia nove. Queria pedir a vocês que 
analise minha situação e para e validar minha inscrição. 

PEDIDO Boa noite, eu só pude pagar a inscrição no dia oito, mas devido um 
problema no aplicativo do banco no meu celular, o pagamento só 
registrou no dia seguinte, dia nove. Queria pedir a vocês que 
analise minha situação e para evalidar minha inscrição, se possível 
for pois, preciso fazer a prova do seletivo e devido ter deixado para 
o dia do vencimento, e não ter condições para ter efetuado o 
pagamento antes do dia oito. Minha inscrição deu indeferida. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido: O prazo para pagamento do boleto foi até o dia 
(08/12/2021), conforme previsto no Edital de Processo Seletivo nº 
001/2021. “2.4. Após o preenchimento do formulário eletrônico 
(Requerimento de Inscrição), que se encontrará disponível na 
internet, no site http://www.jaciara.mt.gov.br o candidato deve 
imprimir o seu Requerimento de Inscrição e o boleto eletrônico 
para Pagamento da Taxa de Inscrição, pagamento esse que 
deverá ser efetuado em qualquer agência, posto ou terminal de 
atendimento bancário até o dia 08/12/2021. Sob nenhuma 
hipótese, será aceito pagamento com data posterior ao dia 
08/12/2021”. Portanto o edital não prevê exceções para pagamento 



 

 

posterior a data do vencimento do boleto. 

ANEXO Sem anexo 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 300306 

CARGO 01-Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI 

TIPO RECURSO ALTERAÇÃO DADOS NOME NA LISTA 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/12/2021 21:08 

DESCRIÇÃO FATOS Erro ao digitar o nome no momento da inscrição. 

FUNDAMENTAÇÃO Erro ao digitar o nome no momento da inscrição. 

PEDIDO Alterar o nome na lista de candidatos 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA Deferido MARIA DO CARMO FRANCISCO DUTRA 

ANEXO Sem anexo 
 
 
 


