POLÍCIA MILITAR / RJ – OFICIAL
Respostas dos recursos das inscrições deferidas e indeferidas

Cargo: S01 - OFICIAL DO QOPM- MASCULINO
Inscrição

Candidato

Justificativa

Resultado

4549937 JONATHAN FRANCISCO DA SILVA

Subitem 5.7.10. A inscrição via Internet é de inteira responsabilidade do
candidato e deve ser feita com antecedência, evitando-se o possível
congestionamento de comunicação do site www.ibade.org.br nos últimos dias
de inscrição.
Subitem 5.7.11. O IBADE não será responsável por problemas na inscrição ou
emissão de boletos via Internet, motivados por falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação nos últimos dias do período de
inscrição e pagamento, que venham a impossibilitar a transferência e o
recebimento de dados.

INDEFERIDO

4513150 MAICON ASSED

Subitem 5.7.3. “... A data limite de vencimento do boleto bancário será o
primeiro dia útil após o encerramento das inscrições. Após essa data,
qualquer pagamento efetuado será desconsiderado.
Subitem 5.7.4. As inscrições somente serão confirmadas após o banco
ratificar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
dentro do prazo estabelecido, em qualquer agência bancária,
obrigatoriamente por meio do boleto bancário específico, impresso pelo
próprio candidato no momento da inscrição. Não será aceito pagamento feito
por meio de depósito bancário, DOC´s ou similares. GRIFO NOSSO

INDEFERIDO

Justificativa

Resultado

Subitem 5.7.10. A inscrição via Internet é de inteira responsabilidade do

INDEFERIDO

Cargo: S02 - OFICIAL DO QOPM- FEMININO
Inscrição

Candidato

4562380 ANA CAROLINA DOS SANTOS BONFIM

candidato e deve ser feita com antecedência, evitando-se o possível
congestionamento de comunicação do site www.ibade.org.br nos últimos dias
de inscrição.
Subitem 5.7.11. O IBADE não será responsável por problemas na inscrição ou
emissão de boletos via Internet, motivados por falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação nos últimos dias do período de
inscrição e pagamento, que venham a impossibilitar a transferência e o
recebimento de dados.
4559290 TATIANE CRISTINA GALDINO DA SILVEIRA Subitem 5.7.3. “...A data limite de vencimento do boleto bancário será o

primeiro dia útil após o encerramento das inscrições. Após essa data,
qualquer pagamento efetuado será desconsiderado.

INDEFERIDO

