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RESULTADO DA APRECIAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS 

 

Considerando o Item 10 do Edital Nº001/2021 do Processo Seletivo Simplificado para formação de Cadastro de Reserva para Contratação por 

prazo determinado para a execução de ações na Secretaria Municipal de Ação de Desenvolvimento Social, Infância e Juventude do Município de 

Delmiro Gouveia-AL. 

A Comissão Técnica Organizadora, designada pela Portaria n. º 497/2021, de 25 de novembro de 2021, que será responsável pela organização, 

coordenação e pelo andamento da seleção com base nas disposições deste Edital, divulga resposta a interposição de recurso das inscrições, 

conforme o Item 6.4 do Edital. 

 

Nº DO 
PROTOCOLO 

CPF FUNDAMENTAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

E540J7 ###.920.1##-## De acordo com o edital no item: “5.3. O correto preenchimento do formulário de inscrição online 
e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus 
subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo 
com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas. ” 
Bem como no item “6.3. não será admitida, em nenhuma hipótese, a juntada de documentos 
na interposição de recursos sobre as inscrições indeferidas.” 

INDEFERIDO 

29EECI ###.876.2##-## De acordo com o edital no item: “5.3. O correto preenchimento do formulário de inscrição online 
e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus 
subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo 
com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas. ” 
Bem como no item “6.3. não será admitida, em nenhuma hipótese, a juntada de documentos 
na interposição de recursos sobre as inscrições indeferidas.” 

INDEFERIDO 

2BCM7V ###.058.7##-## De acordo com o edital no item: “5.3. O correto preenchimento do formulário de inscrição online 
e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus 
subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo 
com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas. ” 

INDEFERIDO 
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643B0E ###.552.0##-## De acordo com o edital no item: “5.3. O correto preenchimento do formulário de inscrição online 
e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus 
subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo 
com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas. ” 

INDEFERIDO 

OFUR2C ###.601.9##-## De acordo com o edital no item: “5.3. O correto preenchimento do formulário de inscrição online 
e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus 
subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo 
com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas. ” 

INDEFERIDO 

25EI34 ###.630.2##-## De acordo com o edital no item: “5.3. O correto preenchimento do formulário de inscrição online 
e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus 
subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo 
com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas. ” 

INDEFERIDO 

7P2H0N ###.106.0##-## De acordo com o edital no item: “5.3. O correto preenchimento do formulário de inscrição online 
e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus 
subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo 
com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas. ” 

INDEFERIDO 

7AR8RH ###.413.1##-## De acordo com o edital no item: “5.3. O correto preenchimento do formulário de inscrição online 
e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus 
subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo 
com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas. ” 
A inscrição foi realizada para o cargo de PCD (Pessoa com Deficiência), desta forma, de acordo 

com o item “5.2.2.O candidato que pretende concorrer às vagas reservadas a pessoas com 

deficiência deverá, sob as penas da lei, declarar-se deficiente no momento em que realizar sua 

inscrição online e anexar documentação comprobatória, não sendo possível a modificação de 

sua condição após a homologação do certame. ” 

INDEFERIDO 

BH9QJM ###.810.0##-## 
De acordo com o Edital no item “5.5. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá 
certificar-se de que cumpre todos os requisitos presentes neste Edital para o cargo a que 
pretende se candidatar, pois, uma vez efetuada a inscrição, NÃO será permitida, em hipótese 
alguma, a alteração.” 

INDEFERIDO 

WMSFJ3 ###.664.7##-## 
A inscrição foi realizada para o cargo de PCD (Pessoa com Deficiência), desta forma, de acordo 
com o item “5.2.2.O candidato que pretende concorrer às vagas reservadas a pessoas com 
deficiência deverá, sob as penas da lei, declarar-se deficiente no momento em que realizar sua 

INDEFERIDO 
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inscrição online e anexar documentação comprobatória, não sendo possível a modificação de 
sua condição após a homologação do certame. ” 

3T3HPS ###.373.3##-## De acordo com o edital no item: “5.3. O correto preenchimento do formulário de inscrição online 
e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus 
subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo 
com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas. ” 

Bem como no item “6.3. não será admitida, em nenhuma hipótese, a juntada de documentos 
na interposição de recursos sobre as inscrições indeferidas.” 

INDEFERIDO 

GROT59 ###.254.1##-## De acordo com o edital no item: “5.3. O correto preenchimento do formulário de inscrição online 
e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus 
subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo 
com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas”. 
 
Conforme o edital no item: “6.3.Não será admitida, em nenhuma hipótese, a juntada de 
documentos na interposição de recursos sobre as inscrições indeferidas”. 

 INDEFERIDO  

5R66BX ###.619.3##-## De acordo com o edital no item:  o 5.3. Correto preenchimento do formulário de inscrição online 
e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus 
subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo 
com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas. 
Conforme o edital no item: “6.3.Não será admitida, em nenhuma hipótese, a juntada de 
documentos na interposição de recursos sobre as inscrições indeferidas”. 

INDEFERIDO 

9EACND ###.924.1##-## Conforme o anexo I do Edital, a qualificação mínima exigida para o cargo de Técnico de Gestão do 
SUAS II é: ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM PSICOLOGIA E INSCRIÇÃO REGULAR NO 
RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL (Certificado/Declaração de Conclusão de Ensino 
Superior expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho profissional. 
O item 5.3. “O correto preenchimento do formulário de inscrição online e o envio (upload) da 
documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus subitens, será de inteira 
responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo com o previsto neste 
edital, serão automaticamente indeferidas”. 
 

INDEFERIDO 

9D5D16 ###.073.7##-## De acordo com o edital no item: O item 5.3. “O correto preenchimento do formulário de inscrição 
online e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e 

INDEFERIDO 
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seus subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em 
desacordo com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas”. 
Conforme o edital no item: “6.3.Não será admitida, em nenhuma hipótese, a juntada de 
documentos na interposição de recursos sobre as inscrições indeferidas”. 

JX166X ###.555.6##-## De acordo com o edital no item: 5.3. “O correto preenchimento do formulário de inscrição online 
e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus 
subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo 
com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas”. 
Conforme o edital no item: “6.3.Não será admitida, em nenhuma hipótese, a juntada de 
documentos na interposição de recursos sobre as inscrições indeferidas”. 

INDEFERIDO 

OYM88Z ###.881.1##-## De acordo com o edital no item: 5.3. “O correto preenchimento do formulário de inscrição online 
e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus 
subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo 
com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas”. 
Conforme o edital no item: “6.3.Não será admitida, em nenhuma hipótese, a juntada de 
documentos na interposição de recursos sobre as inscrições indeferidas”. 

INDEFERIDO 

GWTK85 ###.778.8##-## De acordo com o edital no item: 5.3. “O correto preenchimento do formulário de inscrição online 
e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus 
subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo 
com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas”. 
Conforme o edital no item: “6.3.Não será admitida, em nenhuma hipótese, a juntada de 
documentos na interposição de recursos sobre as inscrições indeferidas”. 

INDEFERIDO 

Y7CQER ###.373.5##-## De acordo com o edital no item: 5.3. “O correto preenchimento do formulário de inscrição online 
e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus 
subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo 
com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas”. 
Conforme o edital no item: “6.3.Não será admitida, em nenhuma hipótese, a juntada de 
documentos na interposição de recursos sobre as inscrições indeferidas”. 

INDEFERIDO 

W7E5KD ###.013.5##-## De acordo com o edital no item: 5.3. “O correto preenchimento do formulário de inscrição online 
e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e seus 
subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em desacordo 
com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas”. 
Conforme o edital no item: “6.3.Não será admitida, em nenhuma hipótese, a juntada de 
documentos na interposição de recursos sobre as inscrições indeferidas”. 

INDEFERIDO 
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MC18IK ###.7113.9##-## De acordo com o edital no item:  5.3. “O correto preenchimento do formulário de inscrição 

online e o envio (upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 5.1 e 
seus subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo que, as inscrições em 
desacordo com o previsto neste edital, serão automaticamente indeferidas”. 
Conforme o edital no item: “6.3.Não será admitida, em nenhuma hipótese, a juntada de 
documentos na interposição de recursos sobre as inscrições indeferidas”. 

INDEFERIDO 

 


