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01 - Professor Diretor Geral de Escola
INSCRIÇÃO DO RECORRENTE
2000392409
SOLICITAÇÕES
Ao fazer a inscrição, preenchi o formulário identificando minha deficiência auditiva, porém o laudo médico não foi pedido na inscrição... gostaria
de entregar os documentos referente a minha deficiência para fazer jus ao que determina a lei. A página do edital disponibilizada no site da
prefeitura não abre, dificultando o acesso a informação. Estou tentando abrir a página para pegar o nr. de inscrição e a página não abre.
ANÁLISE: O Processo Seletivo em questão não possui vagas destinadas a portadores de deficiência, em virtude de se tratar de
Processo Seletivo Interno, para preenchimento de funções de confiança, além de ser destinado exclusivamente a servidores efetivos
do quadro de Magistério Público Municipal de Guaratinguetá. Ou seja, os candidatos que preencham tal requisito, já foram aprovados
em Concurso Público, com vagas destinadas a portadores de deficiência, em cumprimento à legislação.
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO
02 - Professor Diretor de Creche
INSCRIÇÃO DO RECORRENTE
2000392530
SOLICITAÇÕES
Gostaria de solicitar a realização da prova para Diretor de Escola e não para Diretor de Creche .
Por isso , solicito que minha inscrição seja transferida de Diretor de Creche para Diretor de Escola
ANÁLISE: Conforme consta no Edital de Abertura das Inscrições, não é possível fazer a alteração da função, conforme segue:
2.4. Efetuada a inscrição, não será permitida a alteração da função escolhida na ficha de inscrição, seja qual for o motivo alegado. Caso seja
efetuada inscrição para mais de uma função cujas respectivas provas objetivas sejam concomitantes, o candidato deverá fazer a opção por
um deles, ficando eliminado nas outras opções, em que constar como ausente. É vedada a devolução do valor de inscrição ou a sua
transferência para terceiros.
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO
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