ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de São José do Xingu
CNPJ: 37.465.317/0001-03
Avenida Mauro Pires Gomes, nº41 – São José do Xingu/MT
Fone: (66)3568 -1109/3568 -1666
E-mail: prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 001/2017 - 02
RESULTADOS DOS RECURSOS
A presidente da comissão organizadora do processo seletivo publico edital complementar
001/2017- 02, Prefeitura Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais faz saber aos interessados que após analisar todos os recursos
interpostos contra o edital de homologação das inscrições preliminar apresentamos os
resultados de deferidos e indeferidos, conforme anexo fixado no mural da prefeitura
municipal, e na pagina da empresa assepublica.listaesditais.com.br e diário eletrônico dos
municípios da amm.org.br para as devidas conferências.
EDITAL

Processo Seletivo - publico 001/2017

INSCRIÇÃO

765376

CARGO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SEDE DO MUNICIPIO

TIPO RECURSO

Recurso contra a homologação das inscrições

DISCIPLINA
DATA DE SOLICITAÇÃO

29/11/2017 às 15h 55min

PEDIDO

Solicito o Deferimento da minha inscrição para a Seletiva de Agente comunitário
de saúde

DESCRIÇÃO FATOS

Querer saber qual o motivo de ter a minha inscrição indeferida

PROVA
QUESTÃO
DESCRIÇÃO

A minha inscrição foi feita dentro do prazo
Resido no município antes da homologação e lançamento da seletiva, ficando
assim sem motivos claros o indeferimento da minha inscrição

ANEXO
RESPOSTA

Não Apresentou Os Comprovantes De Endereço, Ao Efetuar a inscrição, Conforme §2º Do Item 2.1
Do Edital 001/2017

STATUS

INDEFERIDO

EDITAL

Processo Seletivo - publico 001/2017

INSCRIÇÃO

719812

CARGO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SEDE DO MUNICIPIO

TIPO RECURSO

Recurso contra a homologação das inscrições

DISCIPLINA
DATA DE SOLICITAÇÃO

29/11/2017 às 13h 28min

PEDIDO

Peço o deferimento da minha inscrição, pois eu fiz tudo certo oq me
pediram,e minha inscrição consta ainda como indeferida.

DESCRIÇÃO FATOS

Eu entrei contra recurso, pois minha inscrição estar constando como
inscrição indeferida,sendo q eu fiz o procedimento certo,enviando o
comprovante de endereço no email indicado.

PROVA
QUESTÃO
DESCRIÇÃO

Eu fiz a inscrição da seletiva,ai depois eu entrei no site para ver como
estava minha inscrição, ai estava inscrição indeferida,ai pediram no site da
seletiva pra quem não tiver comprovante de endereço no nome,pra quem
for casado mandar o comprovante do esposo e pra quem morar com a
mãe mandar o comprovante do endereço no nome da mãe, e assim eu
fiz,mandei no email q eles passaram,e ate agora minha inscrição não foi
deferida.

ANEXO
RESPOSTA

Não Apresentou Os Comprovantes De Endereço, Ao Efetuar a inscrição, Conforme §2º Do
Item 2.1 Do Edital 001/2017

STATUS

INDEFERIDO

EDITAL

Processo Seletivo - publico 001/2017

INSCRIÇÃO

715235

CARGO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SEDE DO MUNICIPIO

TIPO RECURSO

Recurso contra a homologação das inscrições

DISCIPLINA
DATA DE SOLICITAÇÃO

29/11/2017 às 13h 18min

PEDIDO

Peço o deferimento da minha inscrição, pois eu mandei o comprovante de
endereço conforme pediram, mandei no email indicado.

DESCRIÇÃO FATOS

Bom,eu entrei contra, pois eu fiz a inscrição, e a minha inscrição estava com
indeferida por causa do comprovante de endereço, ai eu mandei o
comprovante de endereço conforme pediram no email,e meu nome não estar
constando na lista dos q vão fazer a prova.ok

PROVA
QUESTÃO

DESCRIÇÃO

Eu fiz a inscrição da seletiva,ai depois eu entrei no site para ver como estava
minha inscrição, ai estava inscrição indeferida, ai procurei a responsável,ai
pediram pra quem não tiver comprovante de endereço no nome,pra quem
for casado mandar o comprovante do esposo e ora quem morar com a mãe
mandar o comprovante do endereço no nome da mãe, e assim eu fiz,mandei
no email q eles passaram,e ate agora minha inscrição não foi deferida.

ANEXO
RESPOSTA

Não Apresentou Os Comprovantes De Endereço, Ao Efetuar a inscrição, Conforme §2º Do Item
2.1 Do Edital 001/2017

STATUS

INDEFERIDO
São José do Xingu/MT – 01 de Dezembro de 2017.

Kallinne Freire Soares
Presidente da Comissão Organizadora

