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RESPOSTAS DE RECURSOS 

 

Requerente: NAIARA LIMA DOS SANTOS 

Função: Não consta na homologação das inscrições. 

Resposta: Após consulta a lista geral dos inscritos, verificou que o nome da candidata 

não consta. O documento apresentado junto ao recurso não é a confirmação da 

inscrição, pois no final da página havia a possibilidade de “Corrigir Dados” ou 

“Confirmar”. Somente após o comando “Confirmar” é que a candidata teria sua 

inscrição efetivada. Está contido no Edital de Seleção nº 003/2014: 
(...) 

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista não se responsabiliza 

por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica 

dos  computadores,  falhas  de comunicação  proveniente  da  internet,  

bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados; 

(item 4.2, letra f); 
Não será aceita inscrição condicional e/ou extemporânea ou por 

qualquer outra via que não a especificada neste Edital. (item 4.4) 

RECURSO INDEFERIDO. 

 

 

Requerente: ÁDRIA CRUZ SILVA 

Função: Não consta na homologação das inscrições. 

Resposta: Após consulta a lista geral dos inscritos, verificou que o nome da candidata 

não consta. Ao final da página havia a possibilidade de “Corrigir Dados” ou 

“Confirmar”. Somente após o comando “Confirmar” é que a candidata teria sua 

inscrição efetivada. No Edital de Seleção nº 003/2014, diz: 
 (...) 

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista não se responsabiliza 

por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica 

dos computadores, falhas de comunicação proveniente da internet, bem 

como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados; (item 

4.2, letra f); 
Não será aceita inscrição condicional e/ou extemporânea ou por 

qualquer outra via que não a especificada neste Edital. (item 4.4) 

O Sistema de Inscrição foi testado várias vezes, em diversos momentos, com efetivação 

em todos os testes.  

RECURSO INDEFERIDO. 

 

 

 

 

http://www.pmvc.ba.gov.br/
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Requerente: ÁDRIA CRUZ SILVA 

Função: Não consta na homologação das inscrições. 

Resposta: Após consulta a lista geral dos inscritos, verificou que o nome da candidata 

não consta. Ao final da página havia a possibilidade de “Corrigir Dados” ou 

“Confirmar”. Somente após o comando “Confirmar” é que a candidata teria sua 

inscrição efetivada. No Edital de Seleção nº 003/2014, diz: 
(...) 

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista não se responsabiliza 

por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica 

dos computadores, falhas de comunicação proveniente  da  internet,  bem  

como  outros  fatores  que  impossibilitem  a transferência de dados;(item 

4.2, letra f); 
Não será aceita inscrição condicional e/ou extemporânea ou por 

qualquer outra via que não a especificada neste Edital. (item 4.4) 
O Sistema de Inscrição foi testado várias vezes, em diversos momentos, com eficácia 

em todos os testes. 

RECURSO INDEFERIDO. 
 

 

Candidato: JEFERSON SANTOS BARROS 

Inscrição: 000177111 

Função: Assistente Social (constante na homologação das inscrições) 

Resposta: Após consulta a lista geral dos inscritos, verificou que o candidato efetivou a 

inscrição para a função de Assistente Social e não para Assistente Administrativo 

(entrevistador). Está contido no Edital de Seleção nº 003/2014: 
Não será aceita inscrição condicional e/ou extemporânea ou por 

qualquer outra via que não a especificada neste Edital. (item 4.4) 

RECURSO INDEFERIDO. 

 

 

Candidata: JEVIRLANIA LIMA DOS SANTOS MORAIS 

Inscrição: 000205922 

Função: Assistente Social (constante na homologação das inscrições) 

Resposta: Após consulta a lista geral dos inscritos, verificou que a candidata efetivou a 

inscrição para a função de Assistente Social e não para Atendente de Sistema de 

Informação. O documento apresentado junto ao recurso não é a confirmação da 

inscrição, pois no final da página havia a possibilidade de “Corrigir Dados” ou 

“Confirmar”. Somente após o comando “Confirmar” é que a candidata teria sua 

inscrição efetivada. A única inscrição constante no Sistema é para a função de 

Assistente Social. Está contido no Edital de Seleção nº 003/2014: 

http://www.pmvc.ba.gov.br/
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(...) 

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista não se responsabiliza 

por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica 

dos computadores, falhas de comunicação proveniente da internet, bem 

como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. (item 

4.2, letra f) 
Não havia a possibilidade de solicitar primeira e segunda opção. 

RECURSO INDEFERIDO. 

 

 

Candidata: DANIELA ALVES FREITAS DE JESUS 

Inscrição: 000179966 

Função: Assistente Social (constante na homologação das inscrições) 

Resposta: Após consulta a lista geral dos inscritos, verificou que o candidato efetivou a 

inscrição para a função de Assistente Social, e está confirmada na homologação das 

inscrições, publicada no sitio da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

(www.pmvc.ba.gov.br) . A candidata deverá consultar no edital de homologação, o seu 

local de realização da prova escrita. 

RECURSO INDEFERIDO. 

 

 

 

 
Jaimilton Fernandes Santos 
PRESIDENTE DA COMISSÃO 
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