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ATO Nº 004 
DIVULGA DECISÃO DE RECURSOS CONTRA INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E 
DOS PEDIDOS DE VAGA DE DEFICIENTE E CONDIÇÃO ESPECIAL DO  EDITAL 
Nº 001/2021 DO PROCESSO SELETIVO. 

 
 

O Senhor, OSCAR GUTZ Prefeito do Município de Pouso Redondo, no uso de 
suas atribuições legais, em conjunto com a Comissão Municipal de Processo 
Seletivo e com o Centro de Estudos Uniase, torna público o que segue: 
 
 

1. As decisões dos recursos contra o indeferimento das inscrições para realizar as provas seguem descritas 
nos pareceres abaixo: 

 
 

1.1.  Do indeferimento da inscrição 

Parecer 01 
Inscrição:   3226 
Candidato:  MARIANA LUZ DE SOUZA - 15. Professor de Educação Infantil Habilitado 
 
Alegações: Em síntese candidata recursa pelo indeferimento da inscrição. Sob as alegações que efetuou o 
pagamento da taxa de inscrição. 
Parecer da Banca: Recurso Indeferido. Candidata não se ateve ao cronograma do Edital. Envia comprovante 
de pagamento por e-mail onde consta como local de pagamento a Lotérica de Pouso Redondo e a  data de 
pagamento dia 24/11. Sendo que o cronograma prevê expressamente pagamento deverá ser realizado até 
dia 23/11/2021. 
Conforme Edital: 

4.10. Para efetivar a sua inscrição pela internet é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física 

(CPF), sendo que o candidato deverá seguir os seguintes passos: 

... 

e) Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, preferencialmente nas 

agências do banco constante no boleto, diretamente no caixa, até o dia do vencimento 

estabelecido no boleto. 

.... 

4.14 O pagamento da taxa de inscrição só poderá ser realizado mediante a utilização do boleto de 

pagamento disponível no endereço https://portal.uniaseconcursos.com.br/, impresso com o 

respectivo código de barras, até a data de vencimento constante no mesmo. Não serão 

considerados pagamentos fora do prazo estabelecido no cronograma deste edital. 

4.15 O CENTRO DE ESTUDOS UNIASE não se responsabilizará por boletos clonados por estelionatários, 

devido vírus no computador utilizado pelo candidato, devendo o candidato conferir o código de 

barras e se o boleto é do banco correto. 
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4.16 O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não constituem documentos 

comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição. 

4.17 Não serão aceitos pagamentos feitos por qualquer outra forma ou meio, ou pagos após a data de 

vencimento constante no boleto, que é igual à data limite para pagamento, conforme 

cronograma. 

Resta claro que a candidata não se ateve ao cronograma divulgado no edital: 

Decisão da Banca: Recurso Indeferido – Inscrição Indeferida 

 
 
Parecer 02 
Inscrição: 2993 
Candidato:  THAUANA BORBA DA SILVA - 05. Estagiário Feminino 
Alegações: Em síntese candidata recursa pelo indeferimento da inscrição. Alegando que para seu cargo as 
inscrições são isentas. Solicita deferimento da inscrição. 
Parecer da Banca: Assiste razão a candidata. Todos candidatos para os cargos de estagiário que cumpriram 
as exigências edilícias tiveram sua inscrição deferida conforme ato 03. 
Decisão da Banca: Recurso Deferido. 

 
 
 
 
 

POUSO REDONDO/SC, 30 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSCAR GUTZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:  23/11/2021 


