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EDITAL 001/2021 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

  

ÉRCIO KRIEK, PREFEITO MUNICIPAL DE POMERODE, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 

37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS 

CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO do Edital 001/2021 de Concurso Público 01/2021, 

conforme segue: 

    

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO 001 

Requer o (a) candidato (a) nº 0986 o deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a (ao) recorrente, visto que o (a) 

candidato (a) anexou parte de uma carteirinha, não sendo possível verificar se é de doador de sangue ou 

medula, bem como não há informação de doações de sangue. 

 

RECURSO 002 

Requer o (a) candidato (a) nº 1184 o deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a (ao) recorrente, visto que o (a) 

candidato (a) anexou apenas a declaração assinada de próprio punho, não anexando as cópias da carteira de 

trabalho, estando em desacordo com o edital, senão vejamos: 

 
5.2. Para os candidatos que se encontram na condição de DESEMPREGO, 

deverão comprovar por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS e declaração firmada pelo próprio candidato, sob as penas da Lei, de 

que não é profissional liberal, que não trabalha na informalidade, que não é 

detentor de cargo público e que não está contemplado com o seguro-

desemprego. O candidato deverá ANEXAR cópia da carteira de trabalho, 

autenticada, contendo a página dos dados pessoais, página que contenha o 

último emprego e demissão e a página em branco subsequente, juntamente 

com as cópias anexar ainda à declaração constante no anexo V deste edital, a 

falta do anexo de qualquer destes documentos implicará no indeferimento do 

pedido de isenção. (grifo nosso) 

 

RECURSO 003 

Requer o (a) candidato (a) nº 0445 o deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a (ao) recorrente, visto que o (a) 

candidato (a) anexou carteirinha de doação de sangue comprovando apenas uma doação de sangue dentro do 

prazo estipulado no edital, porém o documento não menciona a localidade onde realizou a doação, não sendo 

possível verificar se a doação foi realizada no Município de Pomerode ou cidades limítrofes. 

 

RECURSO 004 

Requer o (a) candidato (a) nº 0130 o deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a (ao) recorrente, visto que o (a) 

candidato (a) comprovou ter realizado apenas duas doações dentro do prazo estipulado pelo edital. As doações 

foram realizadas no Município de Joinville, o qual não faz parte dos Municípios limítrofes de Pomerode. 

 

RECURSO 005 

Requer o (a) candidato (a) nº 3126 o deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a (ao) recorrente, visto que o (a) 

candidato (a) anexou apenas a página dos dados pessoais da carteira de trabalho, estando em desacordo com o 

edital, senão vejamos: 
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5.2. Para os candidatos que se encontram na condição de DESEMPREGO, 

deverão comprovar por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS e declaração firmada pelo próprio candidato, sob as penas da Lei, de 

que não é profissional liberal, que não trabalha na informalidade, que não é 

detentor de cargo público e que não está contemplado com o seguro-

desemprego. O candidato deverá ANEXAR cópia da carteira de trabalho, 

autenticada, contendo a página dos dados pessoais, página que contenha o 

último emprego e demissão e a página em branco subsequente, juntamente 

com as cópias anexar ainda à declaração constante no anexo V deste edital, a 

falta do anexo de qualquer destes documentos implicará no indeferimento do 

pedido de isenção. (grifo nosso) 

 

RECURSO 006 

Requer o (a) candidato (a) nº 3317 o deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a (ao) recorrente, visto que o (a) 

candidato (a) anexou apenas a página que contém o último emprego e a página em branco subsequente da 

carteira de trabalho, não anexando a página dos dados pessoais e a declaração solicitada pelo edital, estando em 

desacordo com o edital, senão vejamos: 

 
5.2. Para os candidatos que se encontram na condição de DESEMPREGO, 

deverão comprovar por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS e declaração firmada pelo próprio candidato, sob as penas da Lei, de 

que não é profissional liberal, que não trabalha na informalidade, que não é 

detentor de cargo público e que não está contemplado com o seguro-

desemprego. O candidato deverá ANEXAR cópia da carteira de trabalho, 

autenticada, contendo a página dos dados pessoais, página que contenha o 

último emprego e demissão e a página em branco subsequente, juntamente 

com as cópias anexar ainda à declaração constante no anexo V deste edital, a 

falta do anexo de qualquer destes documentos implicará no indeferimento do 

pedido de isenção. (grifo nosso) 

 

RECURSO 007 

Requer o (a) candidato (a) nº 2808 o deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a (ao) recorrente, visto que o (a) 

candidato (a) anexou declaração que não condiz com o cargo em que está inscrita. Cargo diferente da inscrição 

pleiteada. 
 

RECURSO 008 

Requer o (a) candidato (a) nº 3243 o deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a (ao) recorrente, visto que o (a) 

candidato (a) anexou apenas parte da declaração, estando totalmente incompleta a documentação, estando em 

desacordo com o edital, senão vejamos: 

 
5.2. Para os candidatos que se encontram na condição de DESEMPREGO, 

deverão comprovar por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS e declaração firmada pelo próprio candidato, sob as penas da Lei, de 

que não é profissional liberal, que não trabalha na informalidade, que não é 

detentor de cargo público e que não está contemplado com o seguro-

desemprego. O candidato deverá ANEXAR cópia da carteira de trabalho, 

autenticada, contendo a página dos dados pessoais, página que contenha o 

último emprego e demissão e a página em branco subsequente, juntamente 

com as cópias anexar ainda à declaração constante no anexo V deste edital, a 

falta do anexo de qualquer destes documentos implicará no indeferimento do 

pedido de isenção. (grifo nosso) 
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RECURSO 009 

Requer o (a) candidato (a) nº 1118 o deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a (ao) recorrente, visto que o (a) 

candidato (a) não anexou declaração, estando em desacordo com o edital, senão vejamos: 

 
5.2. Para os candidatos que se encontram na condição de DESEMPREGO, 

deverão comprovar por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS e declaração firmada pelo próprio candidato, sob as penas da Lei, de 

que não é profissional liberal, que não trabalha na informalidade, que não é 

detentor de cargo público e que não está contemplado com o seguro-

desemprego. O candidato deverá ANEXAR cópia da carteira de trabalho, 

autenticada, contendo a página dos dados pessoais, página que contenha o 

último emprego e demissão e a página em branco subsequente, juntamente 

com as cópias anexar ainda à declaração constante no anexo V deste edital, a 

falta do anexo de qualquer destes documentos implicará no indeferimento do 

pedido de isenção. (grifo nosso) 

 

 

RECURSO 010 

Requer o (a) candidato (a) nº 2780 o deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a (ao) recorrente, visto que o (a) 

candidato (a) não anexou declaração, estando em desacordo com o edital, senão vejamos: 

 
5.2. Para os candidatos que se encontram na condição de DESEMPREGO, 

deverão comprovar por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS e declaração firmada pelo próprio candidato, sob as penas da Lei, de 

que não é profissional liberal, que não trabalha na informalidade, que não é 

detentor de cargo público e que não está contemplado com o seguro-

desemprego. O candidato deverá ANEXAR cópia da carteira de trabalho, 

autenticada, contendo a página dos dados pessoais, página que contenha o 

último emprego e demissão e a página em branco subsequente, juntamente 

com as cópias anexar ainda à declaração constante no anexo V deste edital, a 

falta do anexo de qualquer destes documentos implicará no indeferimento do 

pedido de isenção. (grifo nosso) 

 

 

RECURSO 011 

Requer o (a) candidato (a) nº 2552 o deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a (ao) recorrente, visto que o (a) 

candidato (a) não anexou nenhuma documentação, estando em desacordo com o edital, senão vejamos: 

 
5.2. Para os candidatos que se encontram na condição de DESEMPREGO, 

deverão comprovar por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS e declaração firmada pelo próprio candidato, sob as penas da Lei, de 

que não é profissional liberal, que não trabalha na informalidade, que não é 

detentor de cargo público e que não está contemplado com o seguro-

desemprego. O candidato deverá ANEXAR cópia da carteira de trabalho, 

autenticada, contendo a página dos dados pessoais, página que contenha o 

último emprego e demissão e a página em branco subsequente, juntamente 

com as cópias anexar ainda à declaração constante no anexo V deste edital, a 

falta do anexo de qualquer destes documentos implicará no indeferimento do 

pedido de isenção. (grifo nosso) 

 

 

RECURSO 012 

Requer o (a) candidato (a) nº 2926 o deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a (ao) recorrente, visto que o (a) 
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candidato (a) anexou cópias da carteira de trabalho sem autenticação, estando em desacordo com o edital, senão 

vejamos: 

 
5.2. Para os candidatos que se encontram na condição de DESEMPREGO, 

deverão comprovar por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS e declaração firmada pelo próprio candidato, sob as penas da Lei, de 

que não é profissional liberal, que não trabalha na informalidade, que não é 

detentor de cargo público e que não está contemplado com o seguro-

desemprego. O candidato deverá ANEXAR cópia da carteira de trabalho, 

autenticada, contendo a página dos dados pessoais, página que contenha o 

último emprego e demissão e a página em branco subsequente, juntamente 

com as cópias anexar ainda à declaração constante no anexo V deste edital, a 

falta do anexo de qualquer destes documentos implicará no indeferimento do 

pedido de isenção. (grifo nosso) 

 

RECURSO 013 

Requer o (a) candidato (a) nº 2076 o deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a (ao) recorrente, visto que o (a) 

candidato (a) anexou cópias da carteira de trabalho sem autenticação, estando em desacordo com o edital, senão 

vejamos: 

 
5.2. Para os candidatos que se encontram na condição de DESEMPREGO, 

deverão comprovar por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS e declaração firmada pelo próprio candidato, sob as penas da Lei, de 

que não é profissional liberal, que não trabalha na informalidade, que não é 

detentor de cargo público e que não está contemplado com o seguro-

desemprego. O candidato deverá ANEXAR cópia da carteira de trabalho, 

autenticada, contendo a página dos dados pessoais, página que contenha o 

último emprego e demissão e a página em branco subsequente, juntamente 

com as cópias anexar ainda à declaração constante no anexo V deste edital, a 

falta do anexo de qualquer destes documentos implicará no indeferimento do 

pedido de isenção. (grifo nosso) 

 

RECURSO 014 

Requer o (a) candidato (a) nº 2292 o deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a (ao) recorrente, visto que o (a) 

candidato (a) está na lista de isenções e deferida. 
 

RECURSO 015 

Requer o (a) candidato (a) nº 1810 o deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste a (ao) recorrente, visto que o (a) candidato (a) 

anexou carteirinha de doador de medula. DEFERIR A INSCRIÇÃO DO CANDIDATO. 
 

 

 

Município de Pomerode, 18 de fevereiro de 2021.  

 

 

 

 

ÉRCIO KRIEK  

Prefeito Municipal  


