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COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS PÚBLICOS

Motivos para Indeferimento das Inscrições

Caro candidato:

Visando  uma  maior  transparência  no  nosso  processo  seletivo,  estamos  explicando  as
principais situações que levaram as inscrições a serem indeferidas. Assim, caso o termo utilizado
para  a  explicação  que  você  viu  na  área  do  candidato  não  tenha  sido  tão  claro,  estamos
exemplificando alguns casos que podem ter levado sua inscrição ao indeferimento.

Reforçamos que o objetivo da relação abaixo é esclarecer o motivo pelo qual a inscrição foi
indeferida com aquela justificativa. Contudo, pode haver casos não descritos abaixo por não haver
uma quantidade representativa da situação.

Notas  Sem  Comprovação:  não  há  um  documento  comprobatório  válido  para  a  inscrição
apresentada, ou seja, as notas informadas não podem ser conferidas.

a) Arquivo não é um histórico ou declaração que segue o modelo pedido no edital;
b) Histórico do Ensino Médio para candidato ao Técnico Integrado ao Ensino Médio;
c) Histórico do Ensino Fundamental para candidato ao Técnico Subsequente ao Ensino Médio;
d) Não é possível identificar dados importantes do documento, como o nome do candidato ou o
nome das disciplinas.
e) O histórico ou declaração está no nome de outra pessoa;
f) Documento não apresenta as disciplinas exigidas no edital;
g) O documento anexado não apresenta as notas do aluno (certificado de conclusão, diploma
etc. que não possuem as notas no verso);
h) Apenas foi anexada a frente do histórico (quando as notas estavam no verso).

Notas  sem identificação do candidato:  Não é possível  identificar  o  nome do candidato  no
documento anexado.

a) Foi anexado apenas o verso do histórico, sem o nome do candidato;
b) O documento não possuía nome de aluno algum;
c) O nome do candidato foi parcialmente omitido da digitalização.

Documento comprobatório sem assinatura do responsável da escola: Não há assinatura do
responsável pela escola (diretor, secretário escolar etc.).

Divergência  na  Identificação  dos  Candidatos:  este  motivo  de  indeferimento  enquadra  as
inscrições que possuem nomes diferentes dos apresentados nos documentos comprobatórios.

Dados  incorretos  ou  incompletos: foram  indeferidos  os  candidatos  que  apresentaram
inconsistência dos dados do candidato (CPF, RG etc.) informados na inscrição e no documento
comprobatório.

Dados  ilegíveis:  Estão  inclusos  os  documentos  anexados  que  não  possuam  alguma  parte
fundamental legível (Nome da escola, do candidato, notas, ou nome das disciplinas).

Documento  comprobatório  sem  identificação  da  escola  ou  de  seu  responsável: Ocorre
quando no documento anexo à inscrição não há qualquer identificação nem da escola nem do
responsável pela mesma, quer impresso, com carimbo ou qualquer outro meio gráfico.
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