Processo Seletivo Simplificado nº 15/2015
RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
Área

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA DA COMISSÃO CENTRAL

RESULTADO DO
RECURSO

Direito

Revisão do resultado que excluiulhe o nome do candidato da lista
de classificação

Foi verificado e o nome do candidato consta na lista
geral de classificação.

Indeferido

Meio Ambiente

___

A candidata não apresentou comprovante de inscrição

Indeferido

Direito

___

A candidata não apresentou comprovante de inscrição

Indeferido

Kassiélem Furquiery

Administração

Revisão da pontuação

Kassiélem Furquiery

Matemática

Revisão da pontuação

NOME DO CANDIDATO

Jose Rogério petri
Maria da Penha Kopernick Del
Maestro
Marly Rosa Sabino

Maikson Adalto Baldan

Maikson Adalto Baldan

A candidata não preencheu a opção desejada no
momento da inscrição
A candidata não preencheu a opção desejada no
momento da inscrição

Indeferido
Indeferido

Matemática

Item 5.4 - A SECTI não se responsabilizará por
eventuais prejuízos causados pelo preenchimento
Solicitação de exclusão de tempo incorreto dos dados de inscrição, nem pela inscrição
de serviço concomitante
não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de
comunicação que impossibilitem a transferência dos
dados ou a impressão dos documentos.

Indeferido

Informática

Item 5.4 - A SECTI não se responsabilizará por
eventuais prejuízos causados pelo preenchimento
Solicitação de exclusão de tempo incorreto dos dados de inscrição, nem pela inscrição
de serviço concomitante
não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de
comunicação que impossibilitem a transferência dos
dados ou a impressão dos documentos.

Indeferido

Gabriela Carvalho Zamprogno

Alex Sandro Soares Tesch

Alex Sandro Soares Tesch

Ivana Esteves Passos de Oliveira

Ivana Esteves Passos de Oliveira

Meio Ambiente

Administração

Marketing

Lingua Portuguesa

Rádio e TV

Questionamento das regras do
Edital

O edital dita as regras do processo seletivo.

Indeferido

Erro no momento da inscrição

Item 5.4 - A SECTI não se responsabilizará por
eventuais prejuízos causados pelo preenchimento
incorreto dos dados de inscrição, nem pela inscrição
não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de
comunicação que impossibilitem a transferência dos
dados ou a impressão dos documentos.

Indeferido

Erro no momento da inscrição

Item 5.4 - A SECTI não se responsabilizará por
eventuais prejuízos causados pelo preenchimento
incorreto dos dados de inscrição, nem pela inscrição
não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de
comunicação que impossibilitem a transferência dos
dados ou a impressão dos documentos.

Indeferido

Revisão da pontuaçâo

Conforme estipula anexo I do Edital o tempo de
serviço no item B conta 2 pontos por mês completo, e
de acordo com comprovante de inscriçâo foi
computado 3 pontos neste mesmo item por
inconsistência momentânea no sistema que logo em
seguida foi sanada. Dessa forma a pontuação final está
de acordo com as regras do Edital.

Indeferido

Revisão da pontuaçâo

Conforme estipula anexo I do Edital o tempo de
serviço no item B conta 2 pontos por mês completo, e
de acordo com comprovante de inscrição foi
computado 3 pontos neste mesmo item por
inconsistência momentânea no sistema que logo em
seguida foi sanada. Dessa forma a pontuação final está
de acordo com as regras do Edital.

Indeferido

