
  

Data:  05/08/2020  

Destinatário: Todas as Unidades Escolares 

Assunto: Concurso de Remoção- Suporte Pedagógico/2020- Reconsideração de Inscrição  

  

Prezados  

Informamos que está prevista para o dia 15/08/2020, a publicação do Comunicado, referente à segunda Fase 

de Reconsideração do Concurso de Remoção – Suporte Pedagógico 2020, em razão das situações 
ocasionadas pela pandemia da COVID-19, excepcionalmente, fica facultado ao candidato declinar de sua 

participação neste certame. Para consignar sua solicitação deverá interpor Reconsideração, no período de 

15 a 22/08/2020, manifestando- se quanto a intenção de não prosseguir como participante.  

    

Deste modo, solicitamos, atenção especial para o seguinte:  

  

 CANDIDATO:  

1- PRAZO:  

Poderá solicitar RECONSIDERAÇÃO – via internet, iniciando-se às 8h00 do dia 15 de agosto de 

2020 e encerrando-se às 18h00 do dia 22 de agosto de 2020 (horário de Brasília).  

  

2- Caberá RECONSIDERAÇÃO somente da INSCRIÇÃO:  

2.1- Excepcionalmente, no presente ano de 2020, em razão das situações ocasionadas pela 

pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus), o candidato terá a prerrogativa de analisar se 

pretende permanecer concorrendo entre seus pares, no Concurso de Remoção. Caso contrário, 

deverá interpor Reconsideração, manifestando-se quanto a intenção de não prosseguir como 

participante.  

  

3- Procedimentos:  

3.1- Acesso para consulta:  

3.1.1 Digitar o Login e Senha, caso necessário, gerar nova senha clicando em “Obter Acesso ao 

Sistema”.  

3.1.2-- Acessar no link “CONSULTAS”;  

3.1.3- Clicar em “DOCUMENTO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO” e verificar atentamente os dados  

pessoais, funcionais e classificação.  

3.2- Solicitar reconsideração  

3.2.1-No link “CADASTRO”, clicar em “PEDIDO DE RECURSO/RECONSIDERAÇÃO” (INSCRIÇÃO);  

3.2.2-Na sequência digitar no espaço a solicitação de declínio de sua participação no Concurso de 

Remoção.  

3.2.3-Clicar em “CONFIRMAR”.  

               ALERTA – Após salvar a solicitação, o candidato não poderá acessar ou alterar o requerimento de 

reconsideração.  

  

DIRETORIA DE ENSINO Competência:  

 

1.1- Analisar a reconsideração das inscrições referentes ao declínio da participação do candidato na 

Remoção, efetuando as devidas alterações e pareceres no Sistema;  

Cronograma  

  

WEB  PERÍODO DE RECURSOS - candidato  15 a 22/08  

DE  ANÁLISE DE RECURSOS DA INSCRIÇÃO  17 a 27/08  

  

Agradecemos a constante colaboração.  

 

Atenciosamente,  

NAP/CRH/CTR  


