PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2020
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS
Divulgação da Relação de Candidatos Incritos
RECURSO

2898

INSCRIÇÃO

5370

NOME

GABRIEL PERES ROCHA MARQUES

SITUAÇÃO

IMPROCEDENTE

DETALHES

RESPOSTA

-

Recurso Improcedente: A alegação do
candidato não procede. O candidato
realizou duas inscrições no Processo
Seletivo no dia 20/01/2020. O candidato
realizou uma as 14h34min para a
função Agente de Vigilância &ndash;
Administração Geral (5370) e a outra as
14h35min para a função de Agente de
Vigilância &ndash; Secretaria Municipal
de Educação/Distrito de São José do
Planalto (5420). Portanto, conforme
item 3.1 do Edital de Processo Seletivo,
será validada a última inscrição
efetuada, em caso de mais de uma
realizada. &ndash; item 3.1 do Edital
Normativo: &ldquo;3.1. VIA INTERNET:
Das 08h00min do dia 20/01/2020 às
17h00min do dia 24/01/2020, no
endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br. O
candidato poderá realizar somente uma
única inscrição para o processo
seletivo. Caso efetivar mais de uma
inscrição, será considerada válida
somente a última inscrição efetivada a
última inscrição efetuada no sistema de
inscrições on-line da W2 AUDITORES E
CONSULTORES&rdquo;.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2020
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS

2899

5420

GABRIEL PERES ROCHA MARQUES

IMPROCEDENTE

-

Recurso Improcedente: A alegação do
candidato não procede. O candidato
realizou duas inscrições no Processo
Seletivo no dia 20/01/2020. O candidato
realizou uma as 14h34min para a
função Agente de Vigilância &ndash;
Administração Geral (5370) e a outra as
14h35min para a função de Agente de
Vigilância &ndash; Secretaria Municipal
de Educação/Distrito de São José do
Planalto (5420). Portanto, conforme
item 3.1 do Edital de Processo Seletivo,
será validada a última inscrição
efetuada, em caso de mais de uma
realizada. &ndash; item 3.1 do Edital
Normativo: &ldquo;3.1. VIA INTERNET:
Das 08h00min do dia 20/01/2020 às
17h00min do dia 24/01/2020, no
endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br. O
candidato poderá realizar somente uma
única inscrição para o processo
seletivo. Caso efetivar mais de uma
inscrição, será considerada válida
somente a última inscrição efetivada a
última inscrição efetuada no sistema de
inscrições on-line da W2 AUDITORES E
CONSULTORES&rdquo;.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2020
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS

2900

5420

GABRIEL PERES ROCHA MARQUES

IMPROCEDENTE

lustríssimos Senhores Membros da Comissão Responsável pelo julgamento do Processo Seletivo
Simplificado , Edital nº 01/2020.
Nome: Gabriel Peres Rocha Marques
Eu, candidato(a) inscrito(a) no referido Processo Seletivo, regulamentado pelo Edital nº 01/2020 – ,
venho solicitar revisão da análise de uma falha técnica, eu fiz para a localidade certa, ou seja, Agente
de Vigilância – Administrativo Geral, mas quando eu estava saindo do site eu vi a opção Agente de
Vigilância para a secretaria de educação e acredito devido o nome completo do cargo com a localidade
ser grande não aparecia todas as informações necessárias. E como eu me interessava pra ser Agente
de Vigilância na Educação, mas para a SEDE, continuei o processo de inscrição e quando vi que era
para São José do Planalto eu voltei e como eu nem cheguei a ver o resumo da inscrição eu achei que
tinha cancelado e só teria permanecido a primeira inscrição.
Gostaria que vocês pudessem acolher essas informações com zelo, pois quero muito a oportunidade de
fazer esse seletivo, mas para vaga de Agente de Vigilância para o Administrativo Geral.
Obrigado!!

Recurso Improcedente: A alegação do
candidato não procede. O candidato
realizou duas inscrições no Processo
Seletivo no dia 20/01/2020. O candidato
realizou uma as 14h34min para a
função Agente de Vigilância &ndash;
Administração Geral (5370) e a outra as
14h35min para a função de Agente de
Vigilância &ndash; Secretaria Municipal
de Educação/Distrito de São José do
Planalto (5420). Portanto, conforme
item 3.1 do Edital de Processo Seletivo,
será validada a última inscrição
efetuada, em caso de mais de uma
realizada. &ndash; item 3.1 do Edital
Normativo: &ldquo;3.1. VIA INTERNET:
Das 08h00min do dia 20/01/2020 às
17h00min do dia 24/01/2020, no
endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br. O
candidato poderá realizar somente uma
única inscrição para o processo
seletivo. Caso efetivar mais de uma
inscrição, será considerada válida
somente a última inscrição efetivada a
última inscrição efetuada no sistema de
inscrições on-line da W2 AUDITORES E
CONSULTORES&rdquo;.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2020
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS

2901

5370

GABRIEL PERES ROCHA MARQUES

IMPROCEDENTE

lustríssimos Senhores Membros da Comissão Responsável pelo julgamento do Processo Seletivo
Simplificado , Edital nº 01/2020.
Nome: Gabriel Peres Rocha Marques
Eu, candidato(a) inscrito(a) no referido Processo Seletivo, regulamentado pelo Edital nº 01/2020 – ,
venho solicitar revisão da análise de uma falha técnica, eu fiz para a localidade certa, ou seja, Agente
de Vigilância – Administrativo Geral, mas quando eu estava saindo do site eu vi a opção Agente de
Vigilância para a secretaria de educação e acredito devido o nome completo do cargo com a localidade
ser grande não aparecia todas as informações necessárias. E como eu me interessava pra ser Agente
de Vigilância na Educação, mas para a SEDE, continuei o processo de inscrição e quando vi que era
para São José do Planalto eu voltei e como eu nem cheguei a ver o resumo da inscrição eu achei que
tinha cancelado e só teria permanecido a primeira inscrição.
Gostaria que vocês pudessem acolher essas informações com zelo, pois quero muito a oportunidade de
fazer esse seletivo, mas para vaga de Agente de Vigilância para o Administrativo Geral.
Obrigado!!

Recurso Improcedente: A alegação do
candidato não procede. O candidato
realizou duas inscrições no Processo
Seletivo no dia 20/01/2020. O candidato
realizou uma as 14h34min para a
função Agente de Vigilância &ndash;
Administração Geral (5370) e a outra as
14h35min para a função de Agente de
Vigilância &ndash; Secretaria Municipal
de Educação/Distrito de São José do
Planalto (5420). Portanto, conforme
item 3.1 do Edital de Processo Seletivo,
será validada a última inscrição
efetuada, em caso de mais de uma
realizada. &ndash; item 3.1 do Edital
Normativo: &ldquo;3.1. VIA INTERNET:
Das 08h00min do dia 20/01/2020 às
17h00min do dia 24/01/2020, no
endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br. O
candidato poderá realizar somente uma
única inscrição para o processo
seletivo. Caso efetivar mais de uma
inscrição, será considerada válida
somente a última inscrição efetivada a
última inscrição efetuada no sistema de
inscrições on-line da W2 AUDITORES E
CONSULTORES&rdquo;.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2020
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS

2902

5420

GABRIEL PERES ROCHA MARQUES

IMPROCEDENTE

Ilustríssimos Senhores Membros da Comissão Responsável pelo julgamento do Processo Seletivo
Simplificado , Edital nº 01/2020.
Nome: Gabriel Peres Rocha Marques
Eu, candidato(a) inscrito(a) no referido Processo Seletivo, regulamentado pelo Edital nº 01/2020 – ,
venho solicitar revisão da análise de uma falha técnica, eu fiz para a localidade certa, ou seja, Agente
de Vigilância – Administrativo Geral, mas quando eu estava saindo do site eu vi a opção Agente de
Vigilância para a secretaria de educação e acredito devido o nome completo do cargo com a localidade
ser grande não aparecia todas as informações necessárias. E como eu me interessava pra ser Agente
de Vigilância na Educação, mas para a SEDE, continuei o processo de inscrição e quando vi que era
para São José do Planalto eu voltei e como eu nem cheguei a ver o resumo da inscrição eu achei que
tinha cancelado e só teria permanecido a primeira inscrição.
Gostaria que vocês pudessem acolher essas informações com zelo, pois quero muito a oportunidade de
fazer esse seletivo, mas para vaga de Agente de Vigilância para o Administrativo Geral.
Obrigado!!

Recurso Improcedente: A alegação do
candidato não procede. O candidato
realizou duas inscrições no Processo
Seletivo no dia 20/01/2020. O candidato
realizou uma as 14h34min para a
função Agente de Vigilância &ndash;
Administração Geral (5370) e a outra as
14h35min para a função de Agente de
Vigilância &ndash; Secretaria Municipal
de Educação/Distrito de São José do
Planalto (5420). Portanto, conforme
item 3.1 do Edital de Processo Seletivo,
será validada a última inscrição
efetuada, em caso de mais de uma
realizada. &ndash; item 3.1 do Edital
Normativo: &ldquo;3.1. VIA INTERNET:
Das 08h00min do dia 20/01/2020 às
17h00min do dia 24/01/2020, no
endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br. O
candidato poderá realizar somente uma
única inscrição para o processo
seletivo. Caso efetivar mais de uma
inscrição, será considerada válida
somente a última inscrição efetivada a
última inscrição efetuada no sistema de
inscrições on-line da W2 AUDITORES E
CONSULTORES&rdquo;.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2020
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS

2903

5370

GABRIEL PERES ROCHA MARQUES

IMPROCEDENTE

Ilustríssimos Senhores Membros da Comissão Responsável pelo julgamento do Processo Seletivo
Simplificado , Edital nº 01/2020.
Nome: Gabriel Peres Rocha Marques
Eu, candidato(a) inscrito(a) no referido Processo Seletivo, regulamentado pelo Edital nº 01/2020 – ,
venho solicitar revisão da análise de uma falha técnica, eu fiz para a localidade certa, ou seja, Agente
de Vigilância – Administrativo Geral, mas quando eu estava saindo do site eu vi a opção Agente de
Vigilância para a secretaria de educação e acredito devido o nome completo do cargo com a localidade
ser grande não aparecia todas as informações necessárias. E como eu me interessava pra ser Agente
de Vigilância na Educação, mas para a SEDE, continuei o processo de inscrição e quando vi que era
para São José do Planalto eu voltei e como eu nem cheguei a ver o resumo da inscrição eu achei que
tinha cancelado e só teria permanecido a primeira inscrição.
Gostaria que vocês pudessem acolher essas informações com zelo, pois quero muito a oportunidade de
fazer esse seletivo, mas para vaga de Agente de Vigilância para o Administrativo Geral.
Obrigado!!

Recurso Improcedente: A alegação do
candidato não procede. O candidato
realizou duas inscrições no Processo
Seletivo no dia 20/01/2020. O candidato
realizou uma as 14h34min para a
função Agente de Vigilância &ndash;
Administração Geral (5370) e a outra as
14h35min para a função de Agente de
Vigilância &ndash; Secretaria Municipal
de Educação/Distrito de São José do
Planalto (5420). Portanto, conforme
item 3.1 do Edital de Processo Seletivo,
será validada a última inscrição
efetuada, em caso de mais de uma
realizada. &ndash; item 3.1 do Edital
Normativo: &ldquo;3.1. VIA INTERNET:
Das 08h00min do dia 20/01/2020 às
17h00min do dia 24/01/2020, no
endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br. O
candidato poderá realizar somente uma
única inscrição para o processo
seletivo. Caso efetivar mais de uma
inscrição, será considerada válida
somente a última inscrição efetivada a
última inscrição efetuada no sistema de
inscrições on-line da W2 AUDITORES E
CONSULTORES&rdquo;.
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