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Síntese do recurso: A Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “Bom dia, relato que paguei meu boleto de inscrição antes do prazo de 

vencimento final.” 

 
 

 

É o parecer. 

 

 

 

Em análise ao pleito da recorrente constatou-se que se trata de 

situação envolvendo o pagamento do boleto de inscrição do citado processo seletivo no 

qual houve a ocorrência de vírus/malware fazendo com que houvesse modificação no 

beneficiário do boleto de modo que o pagamento do valor da taxa de inscrição não foi 

revertido para a conta bancária do município realizador do certame. 

 

Do edital em comento, extrai-se: 



 

2.2.1. O Município de Anchieta – SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa 

Catarina - AMEOSC não se responsabilizam por inscrições indeferidas que não acusarem 

pagamento de boleto por vírus “malware” ou outros vírus que alterem o código de barras do 

boleto bancário, encaminhando o pagamento da inscrição para outras contas ou até mesmo 

impedindo a leitura do código de barra pela instituição bancária. 

 

Registre-se que tal situação decorreu unicamente pelas condições 

do computador utilizado pela candidata recorrente para efetuar sua inscrição e impressão 

de seu boleto de inscrição, porquanto de inteira responsabilidade da candidata. 

 

Mormente, nos termos do edital que regulamenta o processo de 

seleção em comento e em comparativo com os documentos bancários do município de 

Anchieta, alusivos ao citado processo seletivo, tem-se que não foi constatado o pagamento 

da taxa de inscrição no tempo e modo previsto e, assim o sendo, não há como se deferir a 

inscrição da recorrente. 

 

Assim o sendo, a Comissão organizadora da Ameosc manifesta-se 

pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, mantendo-se indeferida a inscrição da 

candidata recorrente. 

 

 

São Miguel do Oeste - SC, 07 de Novembro de 2018. 
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