ANEXO III
RECURSO RESULTADO PARCIAL Nº 1
À Comissão do Processo Seletivo Simplificado, nomeada pela Portaria 009/2019
ATENÇÃO: Leia o item 9 do edital(item 10 no edital de motorista) que trata dos pedidos de recurso.
Pedido de recurso quanto: Resultado Parcial
Nº de Inscrição: XXXX
ADRIANO DONIZETE DA SILVA, abaixo qualificado(a), inscrito(a) no R.G. sob o no 339124490 e no C.P.F. sob o no 042.908.046-83,
residente e domiciliado(a) na cidade de CAMANDUCAIA, inscrito(a) no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº EDITAL 091/2020 da
Prefeitura Municipal de Camanducaia, para a função de OPERADOR DE MAQUINAS I, vem a presença de Vossa Senhoria, recorrer do
Resultado Parcial divulgado por esta Comissão, conforme prazo legal, pelo(s) motivo(s) abaixo justificado:
NÃO FOI VERIFICADA A CNH

RESPOSTA: DEFERIDO
O candidato realizou a inscrição para a vaga de Operador de máquinas e todos os documentos foram enviados
corretamente
Dessa forma a comissão promove com a classificação do candidato em 8º com 40 pontos e foi utilizado como critério de
desempate maior tempo de exercício na função em cargo público.

Observações:
· Serão rejeitados, liminarmente, os recursos que não observarem os requisitos para sua interposição ou, ainda, aqueles
encaminhados fora do prazo previsto no edital.
· Não serão considerados recursos coletivos ou encaminhados conjuntamente em uma mesma solicitação, por mais de um
candidato.
· Do exame do recurso, poderá resultar alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior,
ou ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida.
. Não serão analisados recursos intempestivos ou apresentados sem fundamentação lógica.

RECEBI PELO SISTEMA EM:
Data: 07/01/2021 08:55
_________
visto

ADRIANO DONIZETE DA SILVA

Prefeitura Municipal de Camanducaia
Av. Targino Vargas 45 2 º andar – Recanto dos Ipês - Camanducaia – MG
CEP 37650 000 - Telefone 35 3433 1323/1868/2633
CNPJ/MF 17.935.396/0001-61

ANEXO III
RECURSO RESULTADO PARCIAL Nº 2
À Comissão do Processo Seletivo Simplificado, nomeada pela Portaria 009/2019
ATENÇÃO: Leia o item 9 do edital(item 10 no edital de motorista) que trata dos pedidos de recurso.
Pedido de recurso quanto: Resultado Parcial
Nº de Inscrição: XXXX
PAULO HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA, abaixo qualificado(a), inscrito(a) no R.G. sob o no 18546248 e no C.P.F. sob o no 117.160.52696, residente e domiciliado(a) na cidade de CAMANUCAIA, inscrito(a) no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº EDITAL 091/2020 da
Prefeitura Municipal de Camanducaia, para a função de OPERADOR DE MAQUINAS I, vem a presença de Vossa Senhoria, recorrer do
Resultado Parcial divulgado por esta Comissão, conforme prazo legal, pelo(s) motivo(s) abaixo justificado:
A HABILITAÇÃO DE CATEGORIA C, JÁ FOI TIRADA E SOLICITADA N, PORÉM DEVIDO AO RECESSO DE FIM DE ANO E A
PANDEMIA HOUVE UM ATRASO, PREVISÃO DE ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS, A SOLICITAÇÃO FOI REALIZADA NO DIA 16/12/2020.

RESPOSTA: INDEFERIDO
10.3- Não caberá recurso por falta de documentação obrigatória para a habilitação ao
cargo/função, ou seja, todos os documentos que estejam descritos como (EXIGÊNCIA) para
o cargo pretendido, deverão ser anexadas no ato da inscrição, não se admitindo inclusão de
documentação posteriormente.
O candidato apresentou habilitação categoria B

Observações:
· Serão rejeitados, liminarmente, os recursos que não observarem os requisitos para sua interposição ou, ainda, aqueles
encaminhados fora do prazo previsto no edital.
· Não serão considerados recursos coletivos ou encaminhados conjuntamente em uma mesma solicitação, por mais de um
candidato.
· Do exame do recurso, poderá resultar alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior,
ou ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida.
. Não serão analisados recursos intempestivos ou apresentados sem fundamentação lógica.

RECEBI PELO SISTEMA EM:
Data: 08/01/2021 11:38
_________
visto

PAULO HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA

Prefeitura Municipal de Camanducaia
Av. Targino Vargas 45 2 º andar – Recanto dos Ipês - Camanducaia – MG
CEP 37650 000 - Telefone 35 3433 1323/1868/2633
CNPJ/MF 17.935.396/0001-61

