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01 - PEB I 

RECORRENTES 2000369013 

SOLICITAÇÕES 
Recebemos o laudo médico da candidata após a divulgação do Edital de Deferimento das Inscrições. Porém, o 
documento foi postado dentro do prazo estabelecido pelo Edital de Abertura das Inscrições.  

ANÁLISE 
A Banca decidiu por deferir a inscrição da candidata como portadora de deficiência, retificando assim o Edital de 
Deferimento das Inscrições. Anexamos cópia do laudo e envelope contendo a data do carimbo de postagem nos Correios 
(09/10/2018).  

DELIBERAÇÃO DEFERIDO.  

 

01 - PEB I 

RECORRENTES 2000369375 

SOLICITAÇÕES 

Boa noite! Fiz inscrição para professor de educação básica e professor para salas multifuncionais, porém meu nome 
consta nas inscrições indeferidos. Segue comprovante. 

Aguardo a correção do erro. 

ANÁLISE 
Procede a alegação do recorrente. As baixas dos dias 09 e 10 de outubro p.p. apresentaram problemas, 
consequentemente, tivemos várias inscrições indeferidas. Problema resolvido, baixa foi realizada em nosso sistema e 
inscrição do recorrente já se encontra deferida. O edital de deferimento será retificado.  

DELIBERAÇÃO DEFERIDO. 

 

01 - PEB I 

RECORRENTES 2000369767  

SOLICITAÇÕES 

Olá, 

Realizei o pagamento da minha inscrição, porém ela está indeferida. Gostaria de saber o motivo, segue no email 
mencionado o comprovante de pagamento da inscrição! 

Obrigada 

ANÁLISE 
Procede a alegação do recorrente. As baixas dos dias 09 e 10 de outubro p.p. apresentaram problemas, 
consequentemente, tivemos várias inscrições indeferidas. Problema resolvido, baixa foi realizada em nosso sistema e 
inscrição do recorrente já se encontra deferida. O edital de deferimento será retificado.  

DELIBERAÇÃO DEFERIDO. 

 

03 - PEB II - Professor de Educação Especial - Classes Multifuncionais 

RECORRENTES 2000369378 

SOLICITAÇÕES 

Boa noite! Fiz inscrição para professor de educação básica e professor para salas multifuncionais, porém meu nome 
consta nas inscrições indeferidos. Não consigo anexar comprovante de pagamento.  

Aguardo a correção do erro.  

ANÁLISE 
Procede a alegação do recorrente. As baixas dos dias 09 e 10 de outubro p.p. apresentaram problemas, 
consequentemente, tivemos várias inscrições indeferidas. Problema resolvido, baixa foi realizada em nosso sistema e 
inscrição do recorrente já se encontra deferida. O edital de deferimento será retificado.  

DELIBERAÇÃO DEFERIDO. 
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