
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO - SC 

Edital n.º 01/2021 de Processo Seletivo 
 
 

ATO nº 008 
DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA INDEFERIMENTO DA   
INSCRIÇÃO DO EDITAL Nº 01/2021 DE PROCESSO SELETIVO 
 
O Senhor Ademilson Conrado, Prefeito do Município de Cerro Negro, no uso de suas 
atribuições legais, em conjunto com a Comissão Municipal de Processo Seletivo e com 
o Instituto o Barriga Verde torna público o que segue: 
 

1. As decisões dos recursos contra o indeferimento da inscrição seguem abaixo descritos: 
 
Parecer 001 
13505 - DANIEL TELES DA LUZ WANDSCHEER -  26. Assessor Jurídico 
Alegações:  1- Minha inscrição (nº 13505) não consta na lista de deferidas, tampouco de indeferidas.  
Efetuei a inscrição com a devida inserção de todos os dados pertinentes, bem como efetuei o pagamento no prazo 
legal, não havendo motivo para indeferimento da inscrição. Solicito a inclusão de meu cadastro na lista de inscrições 
deferidas, haja vista não haver motivo para indeferimento, conforme anexos. 
2 - Abri outro recurso anteriormente solicitando minha inclusão na lista de inscrições deferidas, todavia, após a 
abertura do recurso verifiquei que houve engano quando do preenchimento das informações, já que minha inscrição 
foi deferida na lista de inscritos para o processo seletivo e, em verdade, solicitei a inscrição para o concurso público 
do mesmo cargo (através do edital 02/2021) do mesmo município. Trata-se de equívoco, uma vez que há dois editais 
com as mesmas vagas, vencimentos e cargos e aberto no mesmo período. Tenho certeza que esse engano ocorreu 
com diversos outros candidatos, haja vista a confusão do município em elaborar dois certames iguais na mesma época, 
diferindo apenas no caráter temporário do preenchimento da vaga. Minha inscrição, em verdade, é para o concurso 
público, e não para o processo seletivo.  Solicito a alteração de minha inscrição para que passe a constar como sendo 
para o concurso público de assessor jurídico do município, e não do processo seletivo. 

Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato em sua primeira alegação, tendo em vista que sua inscrição para o 
Processo Seletivo Edital 001/2021, foi devidamente DEFERIDA, conforme consta divulgado no Ato 006 de 22/03/2021. 
Quanto a sua segunda alegação o engano se deu apenas por parte do candidato que realizou uma única inscrição 
apenas para o processo seletivo, e não tem razão quando alega que há dois editais para o mesmo período, pois o edital 
de processo seletivo as provas são no período matutino e o concurso público no período vespertino, cabia ao candidato 
a leitura dos editais e a correta inscrição. Pelo princípio da isonomia e da igualdade é impossível a troca de inscrição 
de um certame para outro e em conformidade com os itens 4.1.  e  4.30 do  edital: 4.1 Antes de efetuar a inscrição, o 
candidato deverá ler e conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. No momento da 
inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo a que deseja concorrer. Uma vez efetuada a inscrição, não será 
permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.  4.30.O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não 
poderá, sob qualquer pretexto, pleitear a troca de cargo e/ou a devolução da importância recolhida uma vez que, o 
valor da inscrição somente será restituído em caso de anulação plena do Processo Seletivo. 

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 
 

 
CERRO NEGRO (SC), 25 de março de 2021 

 

Ademilson Conrado 
Prefeito de Cerro Negro 


