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ANEXO III -EDITAL Nº 030/2016 RESPOSTA AOS RECURSOS REFERENTES AO 
RESULTADO PRELIMINAR DO PSS Nº 022/2016 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 13515 

 

O edital é bastante claro quando determina, nos itens 3.9 e 3.10 que: 

3.9 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração 
de emprego/função. 

3.10 O candidato não poderá inscrever-se para mais de um 
emprego/função sendo que, no caso da ocorrência de múltiplas 
inscrições, será validada apenas a última efetuada. 

 
O recorrente realizou as seguintes inscrições em nosso banco de dados: 
 
13515 - Assistente Administrativo 
13518 - Técnico em Informática  
13519 - Auxiliar de Segurança 
13521 - Auxiliar de Manutenção 
 
Como pode ser visto, a inscrição 13521 - Auxiliar de Manutenção é a última inscrição efetuada 
e, como tal, a única válida. O item 3.12 é bastante claro quando determina que: 

 
3.12 A inscrição no presente Processo Seletivo implica o 
conhecimento e a expressa aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais o(a) candidato(a) não 
poderá alegar desconhecimento. [GRIFO NOSSO] 

 
A banca considera que o equívoco cometido foi por parte do candidato e, portanto, sob 
nenhuma circunstância e sob nenhuma alegação serão aceitos pedidos de alterações e/ou 
reconsideração quanto ao cargo/função da inscrição, sob pena de ferir o princípio de isonomia 
que rege este Processo Seletivo. 
 
 
Recurso indeferido 
 

Sapucaia do Sul, 09 de junho de 2016. 
 

Comissão de Avaliação PSS nº 022/2016 
 


