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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2017 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 004/2017   
 

A presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2017, no uso de 
suas atribuições e visando o principio da publicidade, nos termos do item 8.1 do Edital nº. 
001/2017 de 03/02/2017. 

Considerando a apreciação dos recursos oferecidos quanto à divulgação das inscrições 

deferidas e Indeferidas 

RESOLVE: 
I - Divulgar o resultado do julgamento dos recursos apresentados pelos candidatos, 

conforme segue abaixo: 

CANDIDATO CARGO FUNDAMENTAÇÃO 
DO RECURSO 

JULGAMENTO DO 
RECURSO 

Renan da Silva  Instrutor de 
Informática 

Eu, Renan da Silva, portador 
do RG 280605-8 SSP/MT, 
solicito uma revisão sobre o 
meu indeferimento do 
seletivo, alegando que houve 
uma falta de esclarecimento 
do mesário consultado no 
ato da inscrição, o senhor 
Flávio Vasconcelos da Silva. 
NO ato da Inscrição, junto 
com a ficha, levei anexado o 
certificado de conclusão do 
ensino médio, histórico 
escolar e o certificado de 
informática, tendo o último 
não sendo aceito. 
Sendo assim, peço que seja 
revisto, se possuo o 
certificado e gostaria de 
prosseguir com o seletivo. 
Segue a cópia do certificado 
em anexo. 

Recurso com 
provimento: Recurso 
Deferido. 
 
Após verificar com o 
senhor Flávio Vasconcelos 
da Silva, em relação ao 
recurso em tela, o mesmo 
confirmou o ocorrido.  

 

II – Comunicar que não mais será concedido prazo para apresentação de recursos na 

esfera administrativa nos termos do Edital de Abertura nº 001/2017. 

 

                                         Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura Comodoro, Estado de Mato Grosso, 
aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017. 

 
 

Daiane dos Anjos Araújo 
 Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 001/2017 

 


