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03 - Professor de Educação Básica Infantil (PEBIN) - Cancelado 

INSCRIÇÃO 2000393480 

SOLICITAÇÕES Reembolso de um concurso cancelado.  

ANÁLISE Deferido. O recorrente deverá informar dados bancários: banco, agência, conta, nome completo do correntista e CPF.  

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

10 - Professor de Educação Básica II – Inglês (Habilitado) 

Banca Examinadora 

ANÁLISE 

Recebemos o laudo médico da candidata Vania Maria de Almeida, inscrição nº 2000394769, 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 05 de dezembro 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 possa 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 do candidato Celso Antonio Vaurof, inscrição nº 2000396284, após a divulgação do Edital 
de Deferimento das Inscrições. Embora o candidato não tenha protocolado recurso administrativo, mas, considerando 
que o documento foi postado em 06 de dezembro p.p., ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo Edital de Abertura das 
Inscrições, a Banca decide deferir o laudo médico para que o candidato possa 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.  

 

11 - Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa (Habilitado) 

Banca Examinadora 

ANÁLISE 

Recebemos o laudo médico da candidata Vania Maria de Almeida, inscrição nº 2000394771, 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 05 de dezembro 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 possa 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.  

 

 

 

 


