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ADAIR JOSÉ PARREIRA

Eu , Adair José Parreira, candidato do Concurso Público 01, Edital nº 01, venho por
meio deste recurso administrativo, requerer a reconsideração da decisão que
indeferiu a taxa de isenção de minha inscrição, pelos fatos e fundamentos que
seguem:
Minha isenção de inscrição encontra amparo legal através do CadÚnico, sistema do
governo federal em que, de acordo com a faixa de renda familiar, tem-se o direito
de ser isento do pagamento das taxas de certames, situação esta que se
perfectbiliza quando do cadastramento que realizei junto ao CRAS do meu
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Município, conforme segue em anexo o número do NIS 129.927.533.45. Seguindo
anexo a comprovação em carteira.
Não há óbice portanto, para que o pedido de isenção de taxa seja indeferido.
Ademais em outras instituições e bancas organizadores já obtive êxito quando do
requerimento de isenção da taxa dos certames que realizei.
Por tais motivos e através da prova documental acostada no requerimento, solicito
uma reanálise, a fim de que defira o pedido de isenção da taxa de inscrição do
certame aqui discutido.

Ubá, 22 de janeiro de 2020.
_____________________________
Adair José Parreira

O edital em seu item 5.2 e
subitens prevê:
5.2. Poderá ser concedida
isenção do pagamento da taxa
de inscrição ao candidato
que,cumulativamente:
a) estiver inscrito no Cadastro
Único para Programas Sociais
do Governo Federal
(CadÚnico), de que trata o
Decreto 6.135, de 26 de junho
de 2007; e
b) comprovar hipossuficiência
de recursos financeiros para
pagamento da referida taxa,
adotando a seguinte definição
para família de baixa renda:
aquela com renda familiar
mensal per capita de até meio
salário mínimo; ou
a que possua renda familiar
mensal de até três salários
mínimos.
5.2.1. O Candidato que se
julgue enquadrar nos termos do
subitem anterior deverá enviar
a documentação comprobatória
relacionada abaixo à Empresa
Organizadora do Concurso
Público, no período previsto no
Cronograma (Anexo V), através
upload na área do Candidato,
disponível no endereço
www.leandrolimaassessoria.co
m.br:
a) cópia da Carteira de
Trabalho atualizada das
seguintes páginas:
Identificação (página da foto),
qualificação civil (dados
pessoais), último registro de
contrato de trabalho e página
(em branco) posterior ao último
registro; rescisão do último
contrato de trabalho (página
das anotações gerais), se não
tiver nenhum contrato de
trabalho registrado em sua
Carteira de Trabalho, deverá
apresentar cópia das seguintes
páginas: Identificação (página
da foto), qualificação civil
(dados pessoais) e primeira
página destinada ao registro de
contratos de trabalho, em
branco;
b) se desempregado, observar
o disposto no subitem 5.2.2;
c) cópia dos 3 (três) últimos
contracheques/comprovantes
de pagamento (se não tiver,
atentar-se ao item 5.2.2);
d) declaração do imposto de
renda (se não tiver, atentar-se
ao item 5.2.2);
e) cópia da Carteira de
Identidade e CPF;
f) certidão de casamento (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2);
g) certidão de nascimentos dos
filhos menores de idade (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2);
h) todos os documentos das
alíneas &ldquo;a&rdquo;,
&ldquo;b&rdquo;,
&ldquo;c&rdquo;,
&ldquo;d&rdquo; e
&ldquo;e&rdquo; de seus
respectivos
cônjuges/companheiros; (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2) e
i) declaração constante do
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Anexo VII deste edital, legível e
assinada.
(...)
5.2.2. O Candidato deverá
encaminhar somente os
documentos que sejam
pertinentes à sua situação.
Caso não possua algum dos
documentos ou não se
enquadre em alguma das
situações do item 5.2, o
Candidato deverá encaminhar
declaração de próprio punho
(legível, datada e assinada)
sobre seu não enquadramento,
para suprir o não envio do
documento exigido.
(...)
5.2.5. A isenção deverá ser
solicitada mediante
requerimento do Candidato,
disponível em campo
específico no link de inscrição,
no período previsto no
Cronograma (Anexo V), no
endereço eletrônico
www.leandrolimaassessoria.co
m.br, contendo:
a) indicação do Número de
Identificação Social (NIS),
atribuído pelo CadÚnico;
Dessa forma, segundo o edital
do concurso o CadÚnico não é
o único requisito de
comprovação da
hipossuficiência, ante e
exigência contida na alínea
&ldquo;b&rdquo;, do Item 5.2 e
seus demais subitens.
Ainda, segundo o edital, a
inscrição em algum programa
social, por si só, não garante a
isenção da taxa de inscrição:
5.2.13. O fato de o Candidato
estar participando de algum
Programa Social do Governo
Federal (PROUNI, FIES, Bolsa
Família etc.), assim como o fato
de ter obtido a isenção em
outros certames não garantem,
por si só, a isenção da taxa de
inscrição no presente certame.
Conforme precedentes do STF,
o &ldquo;edital é ato normativo,
que objetiva disciplinar o
processamento do concurso
público, chamado de &lsquo;a
lei do concurso&rsquo;.
Princípio da vinculação ao
edital que determina, em
síntese, que todos os atos que
regem o concurso público
ligam-se e devem obediência
ao edital. A publicação do edital
torna explícitas as regras que
nortearão o relacionamento
entre a Administração e
aqueles que concorrerão aos
seus cargos e empregos
públicos&rdquo;.
A alínea "e", do item 12.4 do
edital prevê:
12.4. Será indeferido ou
rejeitado o recurso que:
e) for manejado contra a
decisão que indeferiu pedido
de isenção de taxa de
inscrição, por ausência de
qualquer dos documentos
previstos no rol contido no item
5.2.1, que deveriam ter sido
apresentados no prazo e modo
previstos neste Edital.
Ante a ausência do
cumprimento dos requisitos
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previstos no edital, a pretensão
recursal não deve ser acolhida.
Ante o exposto, o indeferimento
do recurso é à medida que se
impõe.
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531

527

5710

3920

ADRIANA APARECIDA MOREIRA CRISMO

ALAN GOMES DA SILVA

Boa tarde. Meu numero do Nis não foi aceito, mas possuo elos. estou enviando em
anexo. obrigada.

Boa noite!
Pedindo isencão foi indeferido mais nao sei ao certo porque, pois sou o unico que
possuo emprego na minha familia, que é composta por 3 pessoas, sendo assim
minha renda fica toda comprometida.
Meu ultimo registro em carteira é do ano de 2015, pois apartir de 2016 comecei a
trabalhar na prefeitura e nao tenho registro na carteira.
vou anexar mais alguns documentos.

Prezada candidata,
Além do NIS indeferido, não foi
observado os documentos
exigidos pelo edital:
A candidata não observou os
item abaixo:
b) se desempregado, observar
o disposto no subitem 5.2.2;
c) cópia dos 3 (três) últimos
contracheques/comprovantes
de pagamento (se não tiver,
atentar-se ao item 5.2.2);
5.2.2.O Candidato deverá
encaminhar somente os
documentos que sejam
pertinentes à sua situação.
Caso não possua algum dos
documentos ou não se
enquadre em alguma das
situações do item 5.2, o
Candidato deverá encaminhar
declaração de próprio punho
(legível, datada e assinada)
sobre seu não enquadramento,
para suprir o não envio do
documento exigido.

INDEFERID
O

DECISÃO
A alínea "e", do item 12.4 do
edital prevê:
12.4. Será indeferido ou
rejeitado o recurso que:
e) for manejado contra a
decisão que indeferiu pedido
de isenção de taxa de
inscrição, por ausência de
qualquer dos documentos
previstos no rol contido no item
5.2.1, que deveriam ter sido
apresentados no prazo e modo
previstos neste Edital.
Ante a ausência do
cumprimento dos requisitos
previstos no edital, a pretensão
recursal não deve ser acolhida.
Ante o exposto, o indeferimento
do recurso é à medida que se
impõe.

INDEFERID
O
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meu pedido para isenção foi indeferido por constar que o meu numero de nis não
me
pertence,vou enviar meu cadastramento oficial para que seja desfeito este engano.

DECISÃO
Prezada,
A consulta do CADÚNICO e
feita pelo orgão do governo
SISTAC, que gera
automaticamente as resposta
de Deferimento e
Indeferimento, e em consulta
teve o seu Indeferido. Ainda
assim, a candidata não
apresentou todo o rol de
documentos exigidos no edital
no seu item 5.
5. DOS PEDIDOS DE
ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO 5.1. Poderá haver
isenção total do valor da taxa
de inscrição somente para os
candidatos amparados pelo
Decreto nº 6.593, de 2 de
outubro de 2008 ou pela Lei nº
13.656, de 30 de abril de 2018.
5.2. Poderá ser concedida
isenção do pagamento da taxa
de inscrição ao candidato que,
cumulativamente: a) estiver
inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico), de que
trata o Decreto 6.135, de 26 de
junho de 2007; e b) comprovar
hipossuficiência de recursos
financeiros para pagamento da
referida taxa, adotando a
seguinte definição para família
de baixa renda: I. aquela com
renda familiar mensal per
capita de até meio salário
mínimo; ou II. a que possua
renda familiar mensal de até
três salários mínimos. 5.2.1. O
Candidato que se julgue
enquadrar nos termos do
subitem anterior deverá enviar
a documentação comprobatória
relacionada abaixo à Empresa
Organizadora do Concurso
Público, no período previsto no
Cronograma (Anexo V), através
upload na área do Candidato,
disponível no endereço
www.leandrolimaassessoria.co
m.br: a) cópia da Carteira de
Trabalho atualizada das
seguintes páginas:
Identificação (página da foto),
qualificação civil (dados
pessoais), último registro de
contrato de trabalho e página
(em branco) posterior ao último
registro; rescisão do último
contrato de trabalho (página
das anotações gerais), se não
tiver nenhum contrato de
trabalho registrado em sua
Carteira de Trabalho, deverá
apresentar cópia das seguintes
páginas: Identificação (página
da foto), qualificação civil
(dados pessoais) e primeira
página destinada ao registro de
contratos de trabalho, em
branco; b) se desempregado,
observar o disposto no subitem
5.2.2; c) cópia dos 3 (três)
últimos
contracheques/comprovantes
de pagamento (se não tiver,
atentar-se ao item 5.2.2); d)
declaração do imposto de
renda (se não tiver, atentar-se
ao item 5.2.2); e) cópia da
Carteira de Identidade e CPF; f)
certidão de casamento (se não
tiver, atentar-se ao item 5.2.2);
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g) certidão de nascimentos dos
filhos menores de idade (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2); h) todos os documentos
das alíneas &#8213;a&#8214;,
&#8213;b&#8214;,
&#8213;c&#8214;,
&#8213;d&#8214; e
&#8213;e&#8214; de seus
respectivos
cônjuges/companheiros; (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2) e i) declaração constante
do Anexo VII deste edital,
legível e assinada. 5.2.2. O
Candidato deverá encaminhar
somente os documentos que
sejam pertinentes à sua
situação. Caso não possua
algum dos documentos ou não
se enquadre em alguma das
situações do item 5.2, o
Candidato deverá encaminhar
declaração de próprio punho
(legível, datada e assinada)
sobre seu não enquadramento,
para suprir o não envio do
documento exigido. 5.2.3. A
Empresa Organizadora do
Concurso Público verificará as
informações prestadas pelo
Candidato e, em decisão
terminativa, deliberará pela
concessão, ou não, da isenção,
reservando-se o direito de
exigir, a qualquer tempo,
documentos complementares
que atestem a condição que
motiva a solicitação de
atendimento declarado. 5.2.4.
O simples preenchimento dos
dados necessários e envio dos
documentos para a solicitação
da isenção de taxa de inscrição
não garantem o benefício ao
interessado, o qual estará
sujeito à análise e ao
deferimento por parte da
Empresa Organizadora do
Concurso Público. 5.2.5. A
isenção deverá ser solicitada
mediante requerimento do
Candidato, disponível em
campo específico no link de
inscrição, no período previsto
no Cronograma (Anexo V), no
endereço eletrônico
www.leandrolimaassessoria.co
m.br, contendo: a) indicação do
Número de Identificação Social
(NIS), atribuído pelo CadÚnico;
b) declaração de que atende à
condição estabelecida no
subitem 5.2; c) envio on-line da
declaração constante do anexo
VII e da documentação
constante do subitem 5.2.1
deste edital, por meio do
aplicativo para solicitação de
inscrição, no período e horários
previstos no Cronograma
(Anexo V). 5.2.6. Somente
serão aceitos os documentos
enviados nos formatos PDF,
JPEG e JPG, cujo tamanho
não exceda 5 MB. Ademais,
somente será permitido anexar
um documento por campo, de
modo que desejando o
Candidato apresentar mais de
um arquivo, deverá consolidá-lo
para o envio. 5.2.7. O
Candidato que não enviar a
documentação do subitem
5.2.1 e a declaração por meio
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do aplicativo a que se refere o
subitem 5.2.5. ou que enviar a
declaração constante do Anexo
VII incompleta, ou seja, sem o
nome, sem o CPF ou sem
assinar, terá o seu pedido de
isenção indeferido. 5.2.8. Não
será aceito o envio da
documentação constante do
subitem 5.2.1 e da declaração
do Anexo VII deste edital pela
via postal, fax, correio
eletrônico ou outras que não a
expressamente prevista. 5.2.9.
A solicitação realizada após o
período previsto no
Cronograma (Anexo V) deste
edital será indeferida de plano.
5.2.10. O Candidato deverá
manter aos seus cuidados a
declaração constante da alínea
&#8213;b&#8214; do subitem
5.2.5 e a documentação do
subitem 5.2.1. deste edital, em
razão da possibilidade da
Empresa Organizadora do
Concurso Público exigir, a
qualquer tempo, documentos
que atestem a condição que
motiva a solicitação de
atendimento declarado. 5.2.11.
Não será deferida solicitação
de isenção de pagamento de
valor de inscrição requerida por
fax, correio eletrônico ou pelos
Correios. 5.2.12. Cada pedido
de isenção será analisado e
julgado pela Empresa
Organizadora do Concurso
Público. 5.2.13. O fato de o
Candidato estar participando
de algum Programa Social do
Governo Federal (PROUNI,
FIES, Bolsa Família etc.),
assim como o fato de ter obtido
a isenção em outros certames
não garantem, por si só, a
isenção da taxa de inscrição no
presente certame. 5.2.14.
Verificada inexatidão ou
irregularidade de qualquer
documento, serão anulados
todos os atos decorrentes da
inscrição. 5.3. Poderá ser
concedida isenção do
pagamento da taxa de
inscrição ao candidato que for
doador de medula óssea em
entidades reconhecidas pelo
Ministério da Saúde, nos
termos da Lei nº 13.656/2018.
5.3.1. Para solicitar a isenção
da taxa de inscrição, os
candidatos amparados pela Lei
nº 13.656/2018 deverão enviar,
no período entre os dias
13/01/2020 AO DIA
15/01/2020, (horário oficial de
Brasília/DF), via upload, por
meio de link específico,
disponível no endereço
eletrônico na área do
candidato, imagem legível de
atestado ou de laudo emitido
por médico de entidade
reconhecida pelo Ministério da
Saúde, inscrito no Conselho
Regional de Medicina, que
comprove que o candidato e
doador de medula óssea. 5.3.2.
Sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, o candidato
que prestar informação falsa
com intuito de usufruir da
isenção de que trata o art. 1º
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da Lei nº 13.656/2018, estará
sujeito a: a) cancelamento da
inscrição e exclusão do
Concurso Público, se a
falsidade for constatada antes
da homologação do resultado;
b) exclusão da lista de
aprovados, se a falsidade for
constatada após homologação
do resultado e antes da
nomeação para o cargo/área;
c) declaração de nulidade do
ato de nomeação, se a
falsidade for constatada após a
sua publicação. 5.4. Para
solicitar a isenção da taxa de
inscrição, os candidatos
amparados pelo Decreto nº
6.593/2008 e pela Lei n º
13.656/2018 deverão, no ato
da inscrição, informar A
OPÇÃO DESEJADA no tópico
&#8213;TIPO DE
ISENÇÃO&rdquo;, disponível
na área do candidato. 5.5. O
pedido de solicitação de
isenção NÃO exclui a
necessidade da efetivação da
inscrição no cargo pretendido.
5.6. Ao efetuar a inscrição, o
candidato deverá fazer a opção
do tipo de isenção que
pretende se beneficiar,
anexando toda a
documentação necessária. 5.7.
O envio da documentação
constante nos itens deste
Tópico, é de responsabilidade
exclusiva do candidato e
devem ser idênticas àquelas
informadas no momento do
cadastramento junto ao serviço
municipal de assistência social.
5.8. O Candidato que tiver seu
pedido de isenção deferido e
que, concomitantemente,
efetuar o pagamento da taxa,
terá seu pedido de isenção
cancelado, não cabendo
solicitação de ressarcimento
posterior. 5.9. A empresa
organizadora não se
responsabilizará por qualquer
tipo de problema que impeça a
entrega da documentação ao
seu destino, seja de ordem
técnica dos computadores
utilizados pelos candidatos ou
falhas de comunicação, bem
como por outros fatores que
impossibilitem o envio, assim
como não serão devolvidas
e\ou fornecidas cópias desses
documentos, que terão
validade somente para este
processo. 5.10. O candidato
que não enviar a
documentação digitalizada
constante nos itens deste
Tópico ou que enviar os
arquivos digitalizados
incompletos ou ilegíveis, não
fará jus à isenção. 5.11. Caso
seja solicitado pela empresa
organizadora do Concurso
Público, o candidato deverá
enviar a referida documentação
através dos Correios, por meio
de Sedex para confirmação da
veracidade das informações.
5.12. A empresa organizadora
do Concurso Público,
consultará o órgão gestor do
CadÚnico para confirmar a
veracidade das informações
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prestadas pelo candidato. 5.13.
A veracidade das informações
prestadas no requerimento de
isenção será de inteira
responsabilidade do candidato,
podendo este responder, a
MUNICÍPIO DE SENADOR
FIRMINO ESTADO DE MINAS
GERAIS CONCURSO
PÚBLICO EDITAL DE
ABERTURA Nº 001/2019
(CONSOLIDADO COM AS
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS
PELA RERRATIFICAÇÃO Nº
002) Página 12 de 88 qualquer
momento, no caso de serem
prestadas informações
inverídicas ou utilizados
documentos falsos, por crime
contra a fé pública, o que
acarreta eliminação do
Concurso Público,
aplicando-se, ainda, o disposto
no parágrafo único do artigo 10
do Decreto nº 83.936, de 6 de
setembro de 1979. 5.14. Não
será concedida isenção de
pagamento de taxa de
inscrição ao candidato que: a)
omitir informações e/ou
torná-las inverídicas; b) fraudar
e/ou falsificar documentação; c)
não observar a forma, o prazo
estabelecido no edital; 5.15.
Não será aceito pedido de
isenção de taxa de inscrição
fora do prazo. 5.16. A relação
provisória dos candidatos que
tiveram o seu pedido de
isenção deferido será divulgada
conforme cronograma. 5.17. Ao
interessado que tiver o pedido
isenção do pagamento da taxa
de inscrição indeferido é
assegurado o contraditório e
ampla defesa conforme
disposto no art. 5º, inciso LV da
Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, e
conforme consta no tópico
15(RESULTADOS E
RECURSOS) deste Edital.
5.18. O candidato cujo pedido
de isenção for indeferido
deverá acessar a área do
candidato para efetuar a
geração do boleto de
pagamento da taxa de
inscrição, sob pena de ser
automaticamente excluído do
Concurso Público. 5.19. O
pedido de isenção do
pagamento da taxa de
inscrição deverá ocorrer de
acordo com as datas
determinadas no Anexo V
(Cronograma de Trabalho), não
sendo aceitos fora do período
estabelecido. 5.20. O
interessado que tiver o pedido
de isenção do pagamento da
taxa de inscrição deferido será
automaticamente inscrito no
presente Concurso Público e
poderá imprimir o Comprovante
Definitivo de Inscrição no
endereço da empresa
organizadora
(www.leandrolimaassessoria.co
m.br), e terá seu nome
divulgado na lista de
candidatos, conforme projeção
contida no Anexo V &ndash;
Cronograma de Trabalho. 5.21.
Não será concedida isenção
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aos inscritos que já tenham
efetuado o pagamento da
respectiva taxa de inscrição. O
candidato que tiver o pedido de
isenção indeferido e que não
regularizar a sua inscrição por
meio do pagamento do
respectivo boleto, terá o pedido
de inscrição invalidado. 5.22. O
candidato não poderá alterar o
cargo solicitado no pedido de
isenção deferido 5.23. O
Candidato poderá solicitar a
isenção apenas para um cargo.
Ante o exposto, o indeferimento
do recurso é à medida que se
impõe.
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524

3720

ARIANE CRISTINA PEREIRA DE LIMA

DECISÃO
A alínea "e", do item 12.4 do
edital prevê:
Eu, Ariane Cristina Pereira de Lima, candidato(a) do Concurso Público para
12.4. Será indeferido ou
Assistente Administrativo da prefeitura de Senador Frimino, Edital nº 01/2019,
rejeitado o recurso que:
venho por meio deste recurso administrativo, requerer a reconsideração da decisão
e) for manejado contra a
que indeferiu a taxa de isenção de minha inscrição, pelos fatos e fundamentos que
decisão que indeferiu pedido
seguem:
de isenção de taxa de
Minha isenção de inscrição encontra amparo legal através do CadÚnico, sistema do
inscrição, por ausência de
governo federal em que, de acordo com a faixa de renda familiar, tem-se o direito
qualquer dos documentos
de ser isento do pagamento das taxas de certames, situação esta que se
previstos no rol contido no item
perfectibiliza quando do cadastramento que realizei junto ao CRAS do meu
5.2.1, que deveriam ter sido
Município de Guidoval MG, conforme segue o número do NIS 20322826939,
apresentados no prazo e modo
inclusive com a assinatura da assistente social responsável pelo atendimento.
previstos neste Edital.
Não há óbice portanto, para que o pedido de isenção de taxa seja indeferido.
Ante a ausência do
Ademais em outras instituições e bancas organizadores já obtive êxito quando do
cumprimento dos requisitos
requerimento de isenção da taxa dos certames que realizei.
previstos no edital, a pretensão
Por tais motivos, solicito uma reanálise, a fim de que defira o pedido de isenção da
recursal não deve ser acolhida.
taxa de inscrição do certame aqui discutido.
Ante o exposto, o indeferimento
do recurso é à medida que se
impõe.

INDEFERID
O
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não tive o entendimento necessário do indeferimento da minha isenção, visto que
enviei todos os documentos necessários, onde os mesmos constam que estou
desempregado, e não tenho condições financeiras suficientes para arcar com esse
pagamento, peço lhes encarecidamente que revejam minha situação.

Em consulta ao CADÚNICO a
resposta do SISTAC foi NIS
EXCLUIDO.
Ainda assim, o candidato não
apresentou toda documentação
exigida conforme determinou o
edital em seu item 5
5. DOS PEDIDOS DE
ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO 5.1. Poderá haver
isenção total do valor da taxa
de inscrição somente para os
candidatos amparados pelo
Decreto nº 6.593, de 2 de
outubro de 2008 ou pela Lei nº
13.656, de 30 de abril de 2018.
5.2. Poderá ser concedida
isenção do pagamento da taxa
de inscrição ao candidato que,
cumulativamente: a) estiver
inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico), de que
trata o Decreto 6.135, de 26 de
junho de 2007; e b) comprovar
hipossuficiência de recursos
financeiros para pagamento da
referida taxa, adotando a
seguinte definição para família
de baixa renda: I. aquela com
renda familiar mensal per
capita de até meio salário
mínimo; ou II. a que possua
renda familiar mensal de até
três salários mínimos. 5.2.1. O
Candidato que se julgue
enquadrar nos termos do
subitem anterior deverá enviar
a documentação comprobatória
relacionada abaixo à Empresa
Organizadora do Concurso
Público, no período previsto no
Cronograma (Anexo V), através
upload na área do Candidato,
disponível no endereço
www.leandrolimaassessoria.co
m.br: a) cópia da Carteira de
Trabalho atualizada das
seguintes páginas:
Identificação (página da foto),
qualificação civil (dados
pessoais), último registro de
contrato de trabalho e página
(em branco) posterior ao último
registro; rescisão do último
contrato de trabalho (página
das anotações gerais), se não
tiver nenhum contrato de
trabalho registrado em sua
Carteira de Trabalho, deverá
apresentar cópia das seguintes
páginas: Identificação (página
da foto), qualificação civil
(dados pessoais) e primeira
página destinada ao registro de
contratos de trabalho, em
branco; b) se desempregado,
observar o disposto no subitem
5.2.2; c) cópia dos 3 (três)
últimos
contracheques/comprovantes
de pagamento (se não tiver,
atentar-se ao item 5.2.2); d)
declaração do imposto de
renda (se não tiver, atentar-se
ao item 5.2.2); e) cópia da
Carteira de Identidade e CPF; f)
certidão de casamento (se não
tiver, atentar-se ao item 5.2.2);
g) certidão de nascimentos dos
filhos menores de idade (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2); h) todos os documentos
das alíneas &#8213;a&#8214;,
&#8213;b&#8214;,
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&#8213;c&#8214;,
&#8213;d&#8214; e
&#8213;e&#8214; de seus
respectivos
cônjuges/companheiros; (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2) e i) declaração constante
do Anexo VII deste edital,
legível e assinada. 5.2.2. O
Candidato deverá encaminhar
somente os documentos que
sejam pertinentes à sua
situação. Caso não possua
algum dos documentos ou não
se enquadre em alguma das
situações do item 5.2, o
Candidato deverá encaminhar
declaração de próprio punho
(legível, datada e assinada)
sobre seu não enquadramento,
para suprir o não envio do
documento exigido. 5.2.3. A
Empresa Organizadora do
Concurso Público verificará as
informações prestadas pelo
Candidato e, em decisão
terminativa, deliberará pela
concessão, ou não, da isenção,
reservando-se o direito de
exigir, a qualquer tempo,
documentos complementares
que atestem a condição que
motiva a solicitação de
atendimento declarado. 5.2.4.
O simples preenchimento dos
dados necessários e envio dos
documentos para a solicitação
da isenção de taxa de inscrição
não garantem o benefício ao
interessado, o qual estará
sujeito à análise e ao
deferimento por parte da
Empresa Organizadora do
Concurso Público. 5.2.5. A
isenção deverá ser solicitada
mediante requerimento do
Candidato, disponível em
campo específico no link de
inscrição, no período previsto
no Cronograma (Anexo V), no
endereço eletrônico
www.leandrolimaassessoria.co
m.br, contendo: a) indicação do
Número de Identificação Social
(NIS), atribuído pelo CadÚnico;
b) declaração de que atende à
condição estabelecida no
subitem 5.2; c) envio on-line da
declaração constante do anexo
VII e da documentação
constante do subitem 5.2.1
deste edital, por meio do
aplicativo para solicitação de
inscrição, no período e horários
previstos no Cronograma
(Anexo V). 5.2.6. Somente
serão aceitos os documentos
enviados nos formatos PDF,
JPEG e JPG, cujo tamanho
não exceda 5 MB. Ademais,
somente será permitido anexar
um documento por campo, de
modo que desejando o
Candidato apresentar mais de
um arquivo, deverá consolidá-lo
para o envio. 5.2.7. O
Candidato que não enviar a
documentação do subitem
5.2.1 e a declaração por meio
do aplicativo a que se refere o
subitem 5.2.5. ou que enviar a
declaração constante do Anexo
VII incompleta, ou seja, sem o
nome, sem o CPF ou sem
assinar, terá o seu pedido de
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isenção indeferido. 5.2.8. Não
será aceito o envio da
documentação constante do
subitem 5.2.1 e da declaração
do Anexo VII deste edital pela
via postal, fax, correio
eletrônico ou outras que não a
expressamente prevista. 5.2.9.
A solicitação realizada após o
período previsto no
Cronograma (Anexo V) deste
edital será indeferida de plano.
5.2.10. O Candidato deverá
manter aos seus cuidados a
declaração constante da alínea
&#8213;b&#8214; do subitem
5.2.5 e a documentação do
subitem 5.2.1. deste edital, em
razão da possibilidade da
Empresa Organizadora do
Concurso Público exigir, a
qualquer tempo, documentos
que atestem a condição que
motiva a solicitação de
atendimento declarado. 5.2.11.
Não será deferida solicitação
de isenção de pagamento de
valor de inscrição requerida por
fax, correio eletrônico ou pelos
Correios. 5.2.12. Cada pedido
de isenção será analisado e
julgado pela Empresa
Organizadora do Concurso
Público. 5.2.13. O fato de o
Candidato estar participando
de algum Programa Social do
Governo Federal (PROUNI,
FIES, Bolsa Família etc.),
assim como o fato de ter obtido
a isenção em outros certames
não garantem, por si só, a
isenção da taxa de inscrição no
presente certame. 5.2.14.
Verificada inexatidão ou
irregularidade de qualquer
documento, serão anulados
todos os atos decorrentes da
inscrição. 5.3. Poderá ser
concedida isenção do
pagamento da taxa de
inscrição ao candidato que for
doador de medula óssea em
entidades reconhecidas pelo
Ministério da Saúde, nos
termos da Lei nº 13.656/2018.
5.3.1. Para solicitar a isenção
da taxa de inscrição, os
candidatos amparados pela Lei
nº 13.656/2018 deverão enviar,
no período entre os dias
13/01/2020 AO DIA
15/01/2020, (horário oficial de
Brasília/DF), via upload, por
meio de link específico,
disponível no endereço
eletrônico na área do
candidato, imagem legível de
atestado ou de laudo emitido
por médico de entidade
reconhecida pelo Ministério da
Saúde, inscrito no Conselho
Regional de Medicina, que
comprove que o candidato e
doador de medula óssea. 5.3.2.
Sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, o candidato
que prestar informação falsa
com intuito de usufruir da
isenção de que trata o art. 1º
da Lei nº 13.656/2018, estará
sujeito a: a) cancelamento da
inscrição e exclusão do
Concurso Público, se a
falsidade for constatada antes
da homologação do resultado;
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b) exclusão da lista de
aprovados, se a falsidade for
constatada após homologação
do resultado e antes da
nomeação para o cargo/área;
c) declaração de nulidade do
ato de nomeação, se a
falsidade for constatada após a
sua publicação. 5.4. Para
solicitar a isenção da taxa de
inscrição, os candidatos
amparados pelo Decreto nº
6.593/2008 e pela Lei n º
13.656/2018 deverão, no ato
da inscrição, informar A
OPÇÃO DESEJADA no tópico
&#8213;TIPO DE
ISENÇÃO&rdquo;, disponível
na área do candidato. 5.5. O
pedido de solicitação de
isenção NÃO exclui a
necessidade da efetivação da
inscrição no cargo pretendido.
5.6. Ao efetuar a inscrição, o
candidato deverá fazer a opção
do tipo de isenção que
pretende se beneficiar,
anexando toda a
documentação necessária. 5.7.
O envio da documentação
constante nos itens deste
Tópico, é de responsabilidade
exclusiva do candidato e
devem ser idênticas àquelas
informadas no momento do
cadastramento junto ao serviço
municipal de assistência social.
5.8. O Candidato que tiver seu
pedido de isenção deferido e
que, concomitantemente,
efetuar o pagamento da taxa,
terá seu pedido de isenção
cancelado, não cabendo
solicitação de ressarcimento
posterior. 5.9. A empresa
organizadora não se
responsabilizará por qualquer
tipo de problema que impeça a
entrega da documentação ao
seu destino, seja de ordem
técnica dos computadores
utilizados pelos candidatos ou
falhas de comunicação, bem
como por outros fatores que
impossibilitem o envio, assim
como não serão devolvidas
e\ou fornecidas cópias desses
documentos, que terão
validade somente para este
processo. 5.10. O candidato
que não enviar a
documentação digitalizada
constante nos itens deste
Tópico ou que enviar os
arquivos digitalizados
incompletos ou ilegíveis, não
fará jus à isenção. 5.11. Caso
seja solicitado pela empresa
organizadora do Concurso
Público, o candidato deverá
enviar a referida documentação
através dos Correios, por meio
de Sedex para confirmação da
veracidade das informações.
5.12. A empresa organizadora
do Concurso Público,
consultará o órgão gestor do
CadÚnico para confirmar a
veracidade das informações
prestadas pelo candidato. 5.13.
A veracidade das informações
prestadas no requerimento de
isenção será de inteira
responsabilidade do candidato,
podendo este responder, a
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MUNICÍPIO DE SENADOR
FIRMINO ESTADO DE MINAS
GERAIS CONCURSO
PÚBLICO EDITAL DE
ABERTURA Nº 001/2019
(CONSOLIDADO COM AS
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS
PELA RERRATIFICAÇÃO Nº
002) Página 12 de 88 qualquer
momento, no caso de serem
prestadas informações
inverídicas ou utilizados
documentos falsos, por crime
contra a fé pública, o que
acarreta eliminação do
Concurso Público,
aplicando-se, ainda, o disposto
no parágrafo único do artigo 10
do Decreto nº 83.936, de 6 de
setembro de 1979. 5.14. Não
será concedida isenção de
pagamento de taxa de
inscrição ao candidato que: a)
omitir informações e/ou
torná-las inverídicas; b) fraudar
e/ou falsificar documentação; c)
não observar a forma, o prazo
estabelecido no edital; 5.15.
Não será aceito pedido de
isenção de taxa de inscrição
fora do prazo. 5.16. A relação
provisória dos candidatos que
tiveram o seu pedido de
isenção deferido será divulgada
conforme cronograma. 5.17. Ao
interessado que tiver o pedido
isenção do pagamento da taxa
de inscrição indeferido é
assegurado o contraditório e
ampla defesa conforme
disposto no art. 5º, inciso LV da
Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, e
conforme consta no tópico
15(RESULTADOS E
RECURSOS) deste Edital.
5.18. O candidato cujo pedido
de isenção for indeferido
deverá acessar a área do
candidato para efetuar a
geração do boleto de
pagamento da taxa de
inscrição, sob pena de ser
automaticamente excluído do
Concurso Público. 5.19. O
pedido de isenção do
pagamento da taxa de
inscrição deverá ocorrer de
acordo com as datas
determinadas no Anexo V
(Cronograma de Trabalho), não
sendo aceitos fora do período
estabelecido. 5.20. O
interessado que tiver o pedido
de isenção do pagamento da
taxa de inscrição deferido será
automaticamente inscrito no
presente Concurso Público e
poderá imprimir o Comprovante
Definitivo de Inscrição no
endereço da empresa
organizadora
(www.leandrolimaassessoria.co
m.br), e terá seu nome
divulgado na lista de
candidatos, conforme projeção
contida no Anexo V &ndash;
Cronograma de Trabalho. 5.21.
Não será concedida isenção
aos inscritos que já tenham
efetuado o pagamento da
respectiva taxa de inscrição. O
candidato que tiver o pedido de
isenção indeferido e que não
regularizar a sua inscrição por
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meio do pagamento do
respectivo boleto, terá o pedido
de inscrição invalidado. 5.22. O
candidato não poderá alterar o
cargo solicitado no pedido de
isenção deferido 5.23. O
Candidato poderá solicitar a
isenção apenas para um cargo.
Ante o exposto, o indeferimento
do recurso é à medida que se
impõe.
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525

528

530

3640

4310

5330

DARCIMARA APARECIDA DOS ANJOS
OLIVEIRA

DEYSE FERNANDES

ERICA DE OLIVEIRA COELHO

Quando enviei o pedido de isenção da taxa de pagamento anexei os documentos
faltando a carteira de trabalho e meu comprovante de pagamento. Estou enviando
novamente o documento retificado e uma nova declaração do ponto 5.2.2 do edital
constando os documentos que não possuo.

DECISÃO
A alínea "e", do item 12.4 do
edital prevê:
12.4. Será indeferido ou
rejeitado o recurso que:
e) for manejado contra a
decisão que indeferiu pedido
de isenção de taxa de
inscrição, por ausência de
qualquer dos documentos
previstos no rol contido no item
5.2.1, que deveriam ter sido
apresentados no prazo e modo
previstos neste Edital.
Ante a ausência do
cumprimento dos requisitos
previstos no edital, a pretensão
recursal não deve ser acolhida.
Ante o exposto, o indeferimento
do recurso é à medida que se
impõe.

INDEFERID
O

O número do NIS estava errado e que documento que eu não apresentei

DECISÃO
A alínea "e", do item 12.4 do
edital prevê:
12.4. Será indeferido ou
rejeitado o recurso que:
e) for manejado contra a
decisão que indeferiu pedido
de isenção de taxa de
inscrição, por ausência de
qualquer dos documentos
previstos no rol contido no item
5.2.1, que deveriam ter sido
apresentados no prazo e modo
previstos neste Edital.
Ante a ausência do
cumprimento dos requisitos
previstos no edital, a pretensão
recursal não deve ser acolhida.
Ante o exposto, o indeferimento
do recurso é à medida que se
impõe.

INDEFERID
O

Todos os documentos que foram pedidos foram enviados durante o pedido da taxa
de isenção.

A candidata não observou os
item abaixo:
b) se desempregado, observar
o disposto no subitem 5.2.2;
c) cópia dos 3 (três) últimos
contracheques/comprovantes
de pagamento (se não tiver,
atentar-se ao item 5.2.2);
Pedido indeferido.

INDEFERID
O
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Página 38 de 87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: LEANDRO LIMA ASSESSORIA

RECURSOS
-

Não apresentou os
documentos conforme
determinou o edital.
5. DOS PEDIDOS DE
ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
5.1. Poderá haver isenção total
do valor da taxa de inscrição
somente para os candidatos
amparados pelo Decreto nº
6.593, de 2 de outubro de 2008
ou pela Lei nº 13.656, de 30 de
abril de 2018. 5.2. Poderá ser
concedida isenção do
pagamento da taxa de
inscrição ao candidato que,
cumulativamente: a) estiver
inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico), de que
trata o Decreto 6.135, de 26 de
junho de 2007; e b) comprovar
hipossuficiência de recursos
financeiros para pagamento da
referida taxa, adotando a
seguinte definição para família
de baixa renda: I. aquela com
renda familiar mensal per
capita de até meio salário
mínimo; ou II. a que possua
renda familiar mensal de até
três salários mínimos. 5.2.1. O
Candidato que se julgue
enquadrar nos termos do
subitem anterior deverá enviar
a documentação comprobatória
relacionada abaixo à Empresa
Organizadora do Concurso
Público, no período previsto no
Cronograma (Anexo V), através
upload na área do Candidato,
disponível no endereço
www.leandrolimaassessoria.co
m.br: a) cópia da Carteira de
Trabalho atualizada das
seguintes páginas:
Identificação (página da foto),
qualificação civil (dados
pessoais), último registro de
contrato de trabalho e página
(em branco) posterior ao último
registro; rescisão do último
contrato de trabalho (página
das anotações gerais), se não
tiver nenhum contrato de
trabalho registrado em sua
Carteira de Trabalho, deverá
apresentar cópia das seguintes
páginas: Identificação (página
da foto), qualificação civil
(dados pessoais) e primeira
página destinada ao registro de
contratos de trabalho, em
branco; b) se desempregado,
observar o disposto no subitem
5.2.2; c) cópia dos 3 (três)
últimos
contracheques/comprovantes
de pagamento (se não tiver,
atentar-se ao item 5.2.2); d)
declaração do imposto de
renda (se não tiver, atentar-se
ao item 5.2.2); e) cópia da
Carteira de Identidade e CPF; f)
certidão de casamento (se não
tiver, atentar-se ao item 5.2.2);
g) certidão de nascimentos dos
filhos menores de idade (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2); h) todos os documentos
das alíneas &#8213;a&#8214;,
&#8213;b&#8214;,
&#8213;c&#8214;,
&#8213;d&#8214; e
&#8213;e&#8214; de seus
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respectivos
cônjuges/companheiros; (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2) e i) declaração constante
do Anexo VII deste edital,
legível e assinada. 5.2.2. O
Candidato deverá encaminhar
somente os documentos que
sejam pertinentes à sua
situação. Caso não possua
algum dos documentos ou não
se enquadre em alguma das
situações do item 5.2, o
Candidato deverá encaminhar
declaração de próprio punho
(legível, datada e assinada)
sobre seu não enquadramento,
para suprir o não envio do
documento exigido. 5.2.3. A
Empresa Organizadora do
Concurso Público verificará as
informações prestadas pelo
Candidato e, em decisão
terminativa, deliberará pela
concessão, ou não, da isenção,
reservando-se o direito de
exigir, a qualquer tempo,
documentos complementares
que atestem a condição que
motiva a solicitação de
atendimento declarado. 5.2.4.
O simples preenchimento dos
dados necessários e envio dos
documentos para a solicitação
da isenção de taxa de inscrição
não garantem o benefício ao
interessado, o qual estará
sujeito à análise e ao
deferimento por parte da
Empresa Organizadora do
Concurso Público. 5.2.5. A
isenção deverá ser solicitada
mediante requerimento do
Candidato, disponível em
campo específico no link de
inscrição, no período previsto
no Cronograma (Anexo V), no
endereço eletrônico
www.leandrolimaassessoria.co
m.br, contendo: a) indicação do
Número de Identificação Social
(NIS), atribuído pelo CadÚnico;
b) declaração de que atende à
condição estabelecida no
subitem 5.2; c) envio on-line da
declaração constante do anexo
VII e da documentação
constante do subitem 5.2.1
deste edital, por meio do
aplicativo para solicitação de
inscrição, no período e horários
previstos no Cronograma
(Anexo V). 5.2.6. Somente
serão aceitos os documentos
enviados nos formatos PDF,
JPEG e JPG, cujo tamanho
não exceda 5 MB. Ademais,
somente será permitido anexar
um documento por campo, de
modo que desejando o
Candidato apresentar mais de
um arquivo, deverá consolidá-lo
para o envio. 5.2.7. O
Candidato que não enviar a
documentação do subitem
5.2.1 e a declaração por meio
do aplicativo a que se refere o
subitem 5.2.5. ou que enviar a
declaração constante do Anexo
VII incompleta, ou seja, sem o
nome, sem o CPF ou sem
assinar, terá o seu pedido de
isenção indeferido. 5.2.8. Não
será aceito o envio da
documentação constante do
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subitem 5.2.1 e da declaração
do Anexo VII deste edital pela
via postal, fax, correio
eletrônico ou outras que não a
expressamente prevista. 5.2.9.
A solicitação realizada após o
período previsto no
Cronograma (Anexo V) deste
edital será indeferida de plano.
5.2.10. O Candidato deverá
manter aos seus cuidados a
declaração constante da alínea
&#8213;b&#8214; do subitem
5.2.5 e a documentação do
subitem 5.2.1. deste edital, em
razão da possibilidade da
Empresa Organizadora do
Concurso Público exigir, a
qualquer tempo, documentos
que atestem a condição que
motiva a solicitação de
atendimento declarado. 5.2.11.
Não será deferida solicitação
de isenção de pagamento de
valor de inscrição requerida por
fax, correio eletrônico ou pelos
Correios. 5.2.12. Cada pedido
de isenção será analisado e
julgado pela Empresa
Organizadora do Concurso
Público. 5.2.13. O fato de o
Candidato estar participando
de algum Programa Social do
Governo Federal (PROUNI,
FIES, Bolsa Família etc.),
assim como o fato de ter obtido
a isenção em outros certames
não garantem, por si só, a
isenção da taxa de inscrição no
presente certame. 5.2.14.
Verificada inexatidão ou
irregularidade de qualquer
documento, serão anulados
todos os atos decorrentes da
inscrição. 5.3. Poderá ser
concedida isenção do
pagamento da taxa de
inscrição ao candidato que for
doador de medula óssea em
entidades reconhecidas pelo
Ministério da Saúde, nos
termos da Lei nº 13.656/2018.
5.3.1. Para solicitar a isenção
da taxa de inscrição, os
candidatos amparados pela Lei
nº 13.656/2018 deverão enviar,
no período entre os dias
13/01/2020 AO DIA
15/01/2020, (horário oficial de
Brasília/DF), via upload, por
meio de link específico,
disponível no endereço
eletrônico na área do
candidato, imagem legível de
atestado ou de laudo emitido
por médico de entidade
reconhecida pelo Ministério da
Saúde, inscrito no Conselho
Regional de Medicina, que
comprove que o candidato e
doador de medula óssea. 5.3.2.
Sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, o candidato
que prestar informação falsa
com intuito de usufruir da
isenção de que trata o art. 1º
da Lei nº 13.656/2018, estará
sujeito a: a) cancelamento da
inscrição e exclusão do
Concurso Público, se a
falsidade for constatada antes
da homologação do resultado;
b) exclusão da lista de
aprovados, se a falsidade for
constatada após homologação
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do resultado e antes da
nomeação para o cargo/área;
c) declaração de nulidade do
ato de nomeação, se a
falsidade for constatada após a
sua publicação. 5.4. Para
solicitar a isenção da taxa de
inscrição, os candidatos
amparados pelo Decreto nº
6.593/2008 e pela Lei n º
13.656/2018 deverão, no ato
da inscrição, informar A
OPÇÃO DESEJADA no tópico
&#8213;TIPO DE
ISENÇÃO&rdquo;, disponível
na área do candidato. 5.5. O
pedido de solicitação de
isenção NÃO exclui a
necessidade da efetivação da
inscrição no cargo pretendido.
5.6. Ao efetuar a inscrição, o
candidato deverá fazer a opção
do tipo de isenção que
pretende se beneficiar,
anexando toda a
documentação necessária. 5.7.
O envio da documentação
constante nos itens deste
Tópico, é de responsabilidade
exclusiva do candidato e
devem ser idênticas àquelas
informadas no momento do
cadastramento junto ao serviço
municipal de assistência social.
5.8. O Candidato que tiver seu
pedido de isenção deferido e
que, concomitantemente,
efetuar o pagamento da taxa,
terá seu pedido de isenção
cancelado, não cabendo
solicitação de ressarcimento
posterior. 5.9. A empresa
organizadora não se
responsabilizará por qualquer
tipo de problema que impeça a
entrega da documentação ao
seu destino, seja de ordem
técnica dos computadores
utilizados pelos candidatos ou
falhas de comunicação, bem
como por outros fatores que
impossibilitem o envio, assim
como não serão devolvidas
e\ou fornecidas cópias desses
documentos, que terão
validade somente para este
processo. 5.10. O candidato
que não enviar a
documentação digitalizada
constante nos itens deste
Tópico ou que enviar os
arquivos digitalizados
incompletos ou ilegíveis, não
fará jus à isenção. 5.11. Caso
seja solicitado pela empresa
organizadora do Concurso
Público, o candidato deverá
enviar a referida documentação
através dos Correios, por meio
de Sedex para confirmação da
veracidade das informações.
5.12. A empresa organizadora
do Concurso Público,
consultará o órgão gestor do
CadÚnico para confirmar a
veracidade das informações
prestadas pelo candidato. 5.13.
A veracidade das informações
prestadas no requerimento de
isenção será de inteira
responsabilidade do candidato,
podendo este responder, a
MUNICÍPIO DE SENADOR
FIRMINO ESTADO DE MINAS
GERAIS CONCURSO
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PÚBLICO EDITAL DE
ABERTURA Nº 001/2019
(CONSOLIDADO COM AS
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS
PELA RERRATIFICAÇÃO Nº
002) Página 12 de 88 qualquer
momento, no caso de serem
prestadas informações
inverídicas ou utilizados
documentos falsos, por crime
contra a fé pública, o que
acarreta eliminação do
Concurso Público,
aplicando-se, ainda, o disposto
no parágrafo único do artigo 10
do Decreto nº 83.936, de 6 de
setembro de 1979. 5.14. Não
será concedida isenção de
pagamento de taxa de
inscrição ao candidato que: a)
omitir informações e/ou
torná-las inverídicas; b) fraudar
e/ou falsificar documentação; c)
não observar a forma, o prazo
estabelecido no edital; 5.15.
Não será aceito pedido de
isenção de taxa de inscrição
fora do prazo. 5.16. A relação
provisória dos candidatos que
tiveram o seu pedido de
isenção deferido será divulgada
conforme cronograma. 5.17. Ao
interessado que tiver o pedido
isenção do pagamento da taxa
de inscrição indeferido é
assegurado o contraditório e
ampla defesa conforme
disposto no art. 5º, inciso LV da
Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, e
conforme consta no tópico
15(RESULTADOS E
RECURSOS) deste Edital.
5.18. O candidato cujo pedido
de isenção for indeferido
deverá acessar a área do
candidato para efetuar a
geração do boleto de
pagamento da taxa de
inscrição, sob pena de ser
automaticamente excluído do
Concurso Público. 5.19. O
pedido de isenção do
pagamento da taxa de
inscrição deverá ocorrer de
acordo com as datas
determinadas no Anexo V
(Cronograma de Trabalho), não
sendo aceitos fora do período
estabelecido. 5.20. O
interessado que tiver o pedido
de isenção do pagamento da
taxa de inscrição deferido será
automaticamente inscrito no
presente Concurso Público e
poderá imprimir o Comprovante
Definitivo de Inscrição no
endereço da empresa
organizadora
(www.leandrolimaassessoria.co
m.br), e terá seu nome
divulgado na lista de
candidatos, conforme projeção
contida no Anexo V &ndash;
Cronograma de Trabalho. 5.21.
Não será concedida isenção
aos inscritos que já tenham
efetuado o pagamento da
respectiva taxa de inscrição. O
candidato que tiver o pedido de
isenção indeferido e que não
regularizar a sua inscrição por
meio do pagamento do
respectivo boleto, terá o pedido
de inscrição invalidado. 5.22. O
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candidato não poderá alterar o
cargo solicitado no pedido de
isenção deferido 5.23. O
Candidato poderá solicitar a
isenção apenas para um cargo.
Ante o exposto, o indeferimento
do recurso é à medida que se
impõe.
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O
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IRIS RAMALHO VIVEIROS
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Havia enviado toda a documentação pertinente a mim descrita no edital, inclusive a
minha família possui cadastro no NIS. O motivo de não conseguir relatado, foi a
falta de envio de documentação.

A candidata não apresntou
toda documentação exigida
conforme determinou o edital.
Em especial, não apresentou
os documentos exigidos no
item 5.2.2
5. DOS PEDIDOS DE
ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
5.1. Poderá haver isenção total
do valor da taxa de inscrição
somente para os candidatos
amparados pelo Decreto nº
6.593, de 2 de outubro de 2008
ou pela Lei nº 13.656, de 30 de
abril de 2018.
5.2. Poderá ser concedida
isenção do pagamento da taxa
de inscrição ao candidato que,
cumulativamente: a) estiver
inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico), de que
trata o Decreto 6.135, de 26 de
junho de 2007; e b) comprovar
hipossuficiência de recursos
financeiros para pagamento da
referida taxa, adotando a
seguinte definição para família
de baixa renda: I. aquela com
renda familiar mensal per
capita de até meio salário
mínimo; ou II. a que possua
renda familiar mensal de até
três salários mínimos.
5.2.1. O Candidato que se
julgue enquadrar nos termos do
subitem anterior deverá enviar
a documentação comprobatória
relacionada abaixo à Empresa
Organizadora do Concurso
Público, no período previsto no
Cronograma (Anexo V), através
upload na área do Candidato,
disponível no endereço
www.leandrolimaassessoria.co
m.br: a) cópia da Carteira de
Trabalho atualizada das
seguintes páginas:
Identificação (página da foto),
qualificação civil (dados
pessoais), último registro de
contrato de trabalho e página
(em branco) posterior ao último
registro; rescisão do último
contrato de trabalho (página
das anotações gerais), se não
tiver nenhum contrato de
trabalho registrado em sua
Carteira de Trabalho, deverá
apresentar cópia das seguintes
páginas: Identificação (página
da foto), qualificação civil
(dados pessoais) e primeira
página destinada ao registro de
contratos de trabalho, em
branco; b) se desempregado,
observar o disposto no subitem
5.2.2; c) cópia dos 3 (três)
últimos
contracheques/comprovantes
de pagamento (se não tiver,
atentar-se ao item 5.2.2); d)
declaração do imposto de
renda (se não tiver, atentar-se
ao item 5.2.2); e) cópia da
Carteira de Identidade e CPF; f)
certidão de casamento (se não
tiver, atentar-se ao item 5.2.2);
g) certidão de nascimentos dos
filhos menores de idade (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2); h) todos os documentos
das alíneas &#8213;a&#8214;,
&#8213;b&#8214;,
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&#8213;c&#8214;,
&#8213;d&#8214; e
&#8213;e&#8214; de seus
respectivos
cônjuges/companheiros; (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2) e i) declaração constante
do Anexo VII deste edital,
legível e assinada. 5.2.2. O
Candidato deverá encaminhar
somente os documentos que
sejam pertinentes à sua
situação. Caso não possua
algum dos documentos ou não
se enquadre em alguma das
situações do item 5.2, o
Candidato deverá encaminhar
declaração de próprio punho
(legível, datada e assinada)
sobre seu não enquadramento,
para suprir o não envio do
documento exigido. 5.2.3. A
Empresa Organizadora do
Concurso Público verificará as
informações prestadas pelo
Candidato e, em decisão
terminativa, deliberará pela
concessão, ou não, da isenção,
reservando-se o direito de
exigir, a qualquer tempo,
documentos complementares
que atestem a condição que
motiva a solicitação de
atendimento declarado. 5.2.4.
O simples preenchimento dos
dados necessários e envio dos
documentos para a solicitação
da isenção de taxa de inscrição
não garantem o benefício ao
interessado, o qual estará
sujeito à análise e ao
deferimento por parte da
Empresa Organizadora do
Concurso Público. 5.2.5. A
isenção deverá ser solicitada
mediante requerimento do
Candidato, disponível em
campo específico no link de
inscrição, no período previsto
no Cronograma (Anexo V), no
endereço eletrônico
www.leandrolimaassessoria.co
m.br, contendo: a) indicação do
Número de Identificação Social
(NIS), atribuído pelo CadÚnico;
b) declaração de que atende à
condição estabelecida no
subitem 5.2; c) envio on-line da
declaração constante do anexo
VII e da documentação
constante do subitem 5.2.1
deste edital, por meio do
aplicativo para solicitação de
inscrição, no período e horários
previstos no Cronograma
(Anexo V). 5.2.6. Somente
serão aceitos os documentos
enviados nos formatos PDF,
JPEG e JPG, cujo tamanho
não exceda 5 MB. Ademais,
somente será permitido anexar
um documento por campo, de
modo que desejando o
Candidato apresentar mais de
um arquivo, deverá consolidá-lo
para o envio. 5.2.7. O
Candidato que não enviar a
documentação do subitem
5.2.1 e a declaração por meio
do aplicativo a que se refere o
subitem 5.2.5. ou que enviar a
declaração constante do Anexo
VII incompleta, ou seja, sem o
nome, sem o CPF ou sem
assinar, terá o seu pedido de

Página 51 de 87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: LEANDRO LIMA ASSESSORIA

RECURSOS
isenção indeferido. 5.2.8. Não
será aceito o envio da
documentação constante do
subitem 5.2.1 e da declaração
do Anexo VII deste edital pela
via postal, fax, correio
eletrônico ou outras que não a
expressamente prevista. 5.2.9.
A solicitação realizada após o
período previsto no
Cronograma (Anexo V) deste
edital será indeferida de plano.
5.2.10. O Candidato deverá
manter aos seus cuidados a
declaração constante da alínea
&#8213;b&#8214; do subitem
5.2.5 e a documentação do
subitem 5.2.1. deste edital, em
razão da possibilidade da
Empresa Organizadora do
Concurso Público exigir, a
qualquer tempo, documentos
que atestem a condição que
motiva a solicitação de
atendimento declarado. 5.2.11.
Não será deferida solicitação
de isenção de pagamento de
valor de inscrição requerida por
fax, correio eletrônico ou pelos
Correios. 5.2.12. Cada pedido
de isenção será analisado e
julgado pela Empresa
Organizadora do Concurso
Público. 5.2.13. O fato de o
Candidato estar participando
de algum Programa Social do
Governo Federal (PROUNI,
FIES, Bolsa Família etc.),
assim como o fato de ter obtido
a isenção em outros certames
não garantem, por si só, a
isenção da taxa de inscrição no
presente certame. 5.2.14.
Verificada inexatidão ou
irregularidade de qualquer
documento, serão anulados
todos os atos decorrentes da
inscrição. 5.3. Poderá ser
concedida isenção do
pagamento da taxa de
inscrição ao candidato que for
doador de medula óssea em
entidades reconhecidas pelo
Ministério da Saúde, nos
termos da Lei nº 13.656/2018.
5.3.1. Para solicitar a isenção
da taxa de inscrição, os
candidatos amparados pela Lei
nº 13.656/2018 deverão enviar,
no período entre os dias
13/01/2020 AO DIA
15/01/2020, (horário oficial de
Brasília/DF), via upload, por
meio de link específico,
disponível no endereço
eletrônico na área do
candidato, imagem legível de
atestado ou de laudo emitido
por médico de entidade
reconhecida pelo Ministério da
Saúde, inscrito no Conselho
Regional de Medicina, que
comprove que o candidato e
doador de medula óssea. 5.3.2.
Sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, o candidato
que prestar informação falsa
com intuito de usufruir da
isenção de que trata o art. 1º
da Lei nº 13.656/2018, estará
sujeito a: a) cancelamento da
inscrição e exclusão do
Concurso Público, se a
falsidade for constatada antes
da homologação do resultado;
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b) exclusão da lista de
aprovados, se a falsidade for
constatada após homologação
do resultado e antes da
nomeação para o cargo/área;
c) declaração de nulidade do
ato de nomeação, se a
falsidade for constatada após a
sua publicação. 5.4. Para
solicitar a isenção da taxa de
inscrição, os candidatos
amparados pelo Decreto nº
6.593/2008 e pela Lei n º
13.656/2018 deverão, no ato
da inscrição, informar A
OPÇÃO DESEJADA no tópico
&#8213;TIPO DE
ISENÇÃO&rdquo;, disponível
na área do candidato. 5.5. O
pedido de solicitação de
isenção NÃO exclui a
necessidade da efetivação da
inscrição no cargo pretendido.
5.6. Ao efetuar a inscrição, o
candidato deverá fazer a opção
do tipo de isenção que
pretende se beneficiar,
anexando toda a
documentação necessária. 5.7.
O envio da documentação
constante nos itens deste
Tópico, é de responsabilidade
exclusiva do candidato e
devem ser idênticas àquelas
informadas no momento do
cadastramento junto ao serviço
municipal de assistência social.
5.8. O Candidato que tiver seu
pedido de isenção deferido e
que, concomitantemente,
efetuar o pagamento da taxa,
terá seu pedido de isenção
cancelado, não cabendo
solicitação de ressarcimento
posterior. 5.9. A empresa
organizadora não se
responsabilizará por qualquer
tipo de problema que impeça a
entrega da documentação ao
seu destino, seja de ordem
técnica dos computadores
utilizados pelos candidatos ou
falhas de comunicação, bem
como por outros fatores que
impossibilitem o envio, assim
como não serão devolvidas
e\ou fornecidas cópias desses
documentos, que terão
validade somente para este
processo. 5.10. O candidato
que não enviar a
documentação digitalizada
constante nos itens deste
Tópico ou que enviar os
arquivos digitalizados
incompletos ou ilegíveis, não
fará jus à isenção. 5.11. Caso
seja solicitado pela empresa
organizadora do Concurso
Público, o candidato deverá
enviar a referida documentação
através dos Correios, por meio
de Sedex para confirmação da
veracidade das informações.
5.12. A empresa organizadora
do Concurso Público,
consultará o órgão gestor do
CadÚnico para confirmar a
veracidade das informações
prestadas pelo candidato. 5.13.
A veracidade das informações
prestadas no requerimento de
isenção será de inteira
responsabilidade do candidato,
podendo este responder, a
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MUNICÍPIO DE SENADOR
FIRMINO ESTADO DE MINAS
GERAIS CONCURSO
PÚBLICO EDITAL DE
ABERTURA Nº 001/2019
(CONSOLIDADO COM AS
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS
PELA RERRATIFICAÇÃO Nº
002) Página 12 de 88 qualquer
momento, no caso de serem
prestadas informações
inverídicas ou utilizados
documentos falsos, por crime
contra a fé pública, o que
acarreta eliminação do
Concurso Público,
aplicando-se, ainda, o disposto
no parágrafo único do artigo 10
do Decreto nº 83.936, de 6 de
setembro de 1979. 5.14. Não
será concedida isenção de
pagamento de taxa de
inscrição ao candidato que: a)
omitir informações e/ou
torná-las inverídicas; b) fraudar
e/ou falsificar documentação; c)
não observar a forma, o prazo
estabelecido no edital; 5.15.
Não será aceito pedido de
isenção de taxa de inscrição
fora do prazo. 5.16. A relação
provisória dos candidatos que
tiveram o seu pedido de
isenção deferido será divulgada
conforme cronograma. 5.17. Ao
interessado que tiver o pedido
isenção do pagamento da taxa
de inscrição indeferido é
assegurado o contraditório e
ampla defesa conforme
disposto no art. 5º, inciso LV da
Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, e
conforme consta no tópico
15(RESULTADOS E
RECURSOS) deste Edital.
5.18. O candidato cujo pedido
de isenção for indeferido
deverá acessar a área do
candidato para efetuar a
geração do boleto de
pagamento da taxa de
inscrição, sob pena de ser
automaticamente excluído do
Concurso Público. 5.19. O
pedido de isenção do
pagamento da taxa de
inscrição deverá ocorrer de
acordo com as datas
determinadas no Anexo V
(Cronograma de Trabalho), não
sendo aceitos fora do período
estabelecido. 5.20. O
interessado que tiver o pedido
de isenção do pagamento da
taxa de inscrição deferido será
automaticamente inscrito no
presente Concurso Público e
poderá imprimir o Comprovante
Definitivo de Inscrição no
endereço da empresa
organizadora
(www.leandrolimaassessoria.co
m.br), e terá seu nome
divulgado na lista de
candidatos, conforme projeção
contida no Anexo V &ndash;
Cronograma de Trabalho. 5.21.
Não será concedida isenção
aos inscritos que já tenham
efetuado o pagamento da
respectiva taxa de inscrição. O
candidato que tiver o pedido de
isenção indeferido e que não
regularizar a sua inscrição por
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meio do pagamento do
respectivo boleto, terá o pedido
de inscrição invalidado. 5.22. O
candidato não poderá alterar o
cargo solicitado no pedido de
isenção deferido 5.23. O
Candidato poderá solicitar a
isenção apenas para um cargo.
Ante o exposto, o indeferimento
do recurso é à medida que se
impõe.
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Venho lhes pedir uma nova conferencia dos documentos enviados,pois os mesmos
foram enviados conforme o edital, visto que não tenho condições para arcar com os
custos dessa inscrição, porque sou mãe solteira com uma renda de meio salario
minimo e faço parte do baixa renda como consta na minha documentação enviada.

Não apresentou todos
documentos exigidos no item 5
do edital. Apresentou somente
a CTPS.
5. DOS PEDIDOS DE
ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
5.1. Poderá haver isenção total
do valor da taxa de inscrição
somente para os candidatos
amparados pelo Decreto nº
6.593, de 2 de outubro de 2008
ou pela Lei nº 13.656, de 30 de
abril de 2018.
5.2. Poderá ser concedida
isenção do pagamento da taxa
de inscrição ao candidato que,
cumulativamente: a) estiver
inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico), de que
trata o Decreto 6.135, de 26 de
junho de 2007; e b) comprovar
hipossuficiência de recursos
financeiros para pagamento da
referida taxa, adotando a
seguinte definição para família
de baixa renda: I. aquela com
renda familiar mensal per
capita de até meio salário
mínimo; ou II. a que possua
renda familiar mensal de até
três salários mínimos.
5.2.1. O Candidato que se
julgue enquadrar nos termos do
subitem anterior deverá enviar
a documentação comprobatória
relacionada abaixo à Empresa
Organizadora do Concurso
Público, no período previsto no
Cronograma (Anexo V), através
upload na área do Candidato,
disponível no endereço
www.leandrolimaassessoria.co
m.br: a) cópia da Carteira de
Trabalho atualizada das
seguintes páginas:
Identificação (página da foto),
qualificação civil (dados
pessoais), último registro de
contrato de trabalho e página
(em branco) posterior ao último
registro; rescisão do último
contrato de trabalho (página
das anotações gerais), se não
tiver nenhum contrato de
trabalho registrado em sua
Carteira de Trabalho, deverá
apresentar cópia das seguintes
páginas: Identificação (página
da foto), qualificação civil
(dados pessoais) e primeira
página destinada ao registro de
contratos de trabalho, em
branco; b) se desempregado,
observar o disposto no subitem
5.2.2; c) cópia dos 3 (três)
últimos
contracheques/comprovantes
de pagamento (se não tiver,
atentar-se ao item 5.2.2); d)
declaração do imposto de
renda (se não tiver, atentar-se
ao item 5.2.2); e) cópia da
Carteira de Identidade e CPF; f)
certidão de casamento (se não
tiver, atentar-se ao item 5.2.2);
g) certidão de nascimentos dos
filhos menores de idade (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2); h) todos os documentos
das alíneas &#8213;a&#8214;,
&#8213;b&#8214;,
&#8213;c&#8214;,
&#8213;d&#8214; e
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&#8213;e&#8214; de seus
respectivos
cônjuges/companheiros; (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2) e i) declaração constante
do Anexo VII deste edital,
legível e assinada. 5.2.2. O
Candidato deverá encaminhar
somente os documentos que
sejam pertinentes à sua
situação. Caso não possua
algum dos documentos ou não
se enquadre em alguma das
situações do item 5.2, o
Candidato deverá encaminhar
declaração de próprio punho
(legível, datada e assinada)
sobre seu não enquadramento,
para suprir o não envio do
documento exigido.
5.2.3. A Empresa Organizadora
do Concurso Público verificará
as informações prestadas pelo
Candidato e, em decisão
terminativa, deliberará pela
concessão, ou não, da isenção,
reservando-se o direito de
exigir, a qualquer tempo,
documentos complementares
que atestem a condição que
motiva a solicitação de
atendimento declarado.
5.2.4. O simples preenchimento
dos dados necessários e envio
dos documentos para a
solicitação da isenção de taxa
de inscrição não garantem o
benefício ao interessado, o
qual estará sujeito à análise e
ao deferimento por parte da
Empresa Organizadora do
Concurso Público.
5.2.5. A isenção deverá ser
solicitada mediante
requerimento do Candidato,
disponível em campo
específico no link de inscrição,
no período previsto no
Cronograma (Anexo V), no
endereço eletrônico
www.leandrolimaassessoria.co
m.br, contendo: a) indicação do
Número de Identificação Social
(NIS), atribuído pelo CadÚnico;
b) declaração de que atende à
condição estabelecida no
subitem 5.2; c) envio on-line da
declaração constante do anexo
VII e da documentação
constante do subitem 5.2.1
deste edital, por meio do
aplicativo para solicitação de
inscrição, no período e horários
previstos no Cronograma
(Anexo V).
5.2.6. Somente serão aceitos
os documentos enviados nos
formatos PDF, JPEG e JPG,
cujo tamanho não exceda 5
MB. Ademais, somente será
permitido anexar um
documento por campo, de
modo que desejando o
Candidato apresentar mais de
um arquivo, deverá consolidá-lo
para o envio.
5.2.7. O Candidato que não
enviar a documentação do
subitem 5.2.1 e a declaração
por meio do aplicativo a que se
refere o subitem 5.2.5. ou que
enviar a declaração constante
do Anexo VII incompleta, ou
seja, sem o nome, sem o CPF
ou sem assinar, terá o seu

Página 62 de 87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: LEANDRO LIMA ASSESSORIA

RECURSOS
pedido de isenção indeferido.
5.2.8. Não será aceito o envio
da documentação constante do
subitem 5.2.1 e da declaração
do Anexo VII deste edital pela
via postal, fax, correio
eletrônico ou outras que não a
expressamente prevista.
5.2.9. A solicitação realizada
após o período previsto no
Cronograma (Anexo V) deste
edital será indeferida de plano.
5.2.10. O Candidato deverá
manter aos seus cuidados a
declaração constante da alínea
&#8213;b&#8214; do subitem
5.2.5 e a documentação do
subitem 5.2.1. deste edital, em
razão da possibilidade da
Empresa Organizadora do
Concurso Público exigir, a
qualquer tempo, documentos
que atestem a condição que
motiva a solicitação de
atendimento declarado. 5.2.11.
Não será deferida solicitação
de isenção de pagamento de
valor de inscrição requerida por
fax, correio eletrônico ou pelos
Correios.
5.2.12. Cada pedido de isenção
será analisado e julgado pela
Empresa Organizadora do
Concurso Público.
5.2.13. O fato de o Candidato
estar participando de algum
Programa Social do Governo
Federal (PROUNI, FIES, Bolsa
Família etc.), assim como o fato
de ter obtido a isenção em
outros certames não garantem,
por si só, a isenção da taxa de
inscrição no presente certame.
5.2.14. Verificada inexatidão ou
irregularidade de qualquer
documento, serão anulados
todos os atos decorrentes da
inscrição.
5.3. Poderá ser concedida
isenção do pagamento da taxa
de inscrição ao candidato que
for doador de medula óssea em
entidades reconhecidas pelo
Ministério da Saúde, nos
termos da Lei nº 13.656/2018.
5.3.1. Para solicitar a isenção
da taxa de inscrição, os
candidatos amparados pela Lei
nº 13.656/2018 deverão enviar,
no período entre os dias
13/01/2020 AO DIA
15/01/2020, (horário oficial de
Brasília/DF), via upload, por
meio de link específico,
disponível no endereço
eletrônico na área do
candidato, imagem legível de
atestado ou de laudo emitido
por médico de entidade
reconhecida pelo Ministério da
Saúde, inscrito no Conselho
Regional de Medicina, que
comprove que o candidato e
doador de medula óssea.
5.3.2. Sem prejuízo das
sanções penais cabíveis, o
candidato que prestar
informação falsa com intuito de
usufruir da isenção de que trata
o art. 1º da Lei nº 13.656/2018,
estará sujeito a: a)
cancelamento da inscrição e
exclusão do Concurso Público,
se a falsidade for constatada
antes da homologação do

Página 63 de 87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: LEANDRO LIMA ASSESSORIA

RECURSOS
resultado; b) exclusão da lista
de aprovados, se a falsidade
for constatada após
homologação do resultado e
antes da nomeação para o
cargo/área; c) declaração de
nulidade do ato de nomeação,
se a falsidade for constatada
após a sua publicação.
5.4. Para solicitar a isenção da
taxa de inscrição, os
candidatos amparados pelo
Decreto nº 6.593/2008 e pela
Lei n º 13.656/2018 deverão,
no ato da inscrição, informar A
OPÇÃO DESEJADA no tópico
&#8213;TIPO DE
ISENÇÃO&rdquo;, disponível
na área do candidato.
5.5. O pedido de solicitação de
isenção NÃO exclui a
necessidade da efetivação da
inscrição no cargo pretendido.
5.6. Ao efetuar a inscrição, o
candidato deverá fazer a opção
do tipo de isenção que
pretende se beneficiar,
anexando toda a
documentação necessária.
5.7. O envio da documentação
constante nos itens deste
Tópico, é de responsabilidade
exclusiva do candidato e
devem ser idênticas àquelas
informadas no momento do
cadastramento junto ao serviço
municipal de assistência social.
5.8. O Candidato que tiver seu
pedido de isenção deferido e
que, concomitantemente,
efetuar o pagamento da taxa,
terá seu pedido de isenção
cancelado, não cabendo
solicitação de ressarcimento
posterior.
5.9. A empresa organizadora
não se responsabilizará por
qualquer tipo de problema que
impeça a entrega da
documentação ao seu destino,
seja de ordem técnica dos
computadores utilizados pelos
candidatos ou falhas de
comunicação, bem como por
outros fatores que
impossibilitem o envio, assim
como não serão devolvidas
e\ou fornecidas cópias desses
documentos, que terão
validade somente para este
processo.
5.10. O candidato que não
enviar a documentação
digitalizada constante nos itens
deste Tópico ou que enviar os
arquivos digitalizados
incompletos ou ilegíveis, não
fará jus à isenção.
5.11. Caso seja solicitado pela
empresa organizadora do
Concurso Público, o candidato
deverá enviar a referida
documentação através dos
Correios, por meio de Sedex
para confirmação da
veracidade das informações.
5.12. A empresa organizadora
do Concurso Público,
consultará o órgão gestor do
CadÚnico para confirmar a
veracidade das informações
prestadas pelo candidato.
5.13. A veracidade das
informações prestadas no
requerimento de isenção será
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de inteira responsabilidade do
candidato, podendo este
responder, a qualquer
momento, no caso de serem
prestadas informações
inverídicas ou utilizados
documentos falsos, por crime
contra a fé pública, o que
acarreta eliminação do
Concurso Público,
aplicando-se, ainda, o disposto
no parágrafo único do artigo 10
do Decreto nº 83.936, de 6 de
setembro de 1979.
5.14. Não será concedida
isenção de pagamento de taxa
de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou
torná-las inverídicas; b) fraudar
e/ou falsificar documentação; c)
não observar a forma, o prazo
estabelecido no edital;
5.15. Não será aceito pedido
de isenção de taxa de inscrição
fora do prazo.
5.16. A relação provisória dos
candidatos que tiveram o seu
pedido de isenção deferido
será divulgada conforme
cronograma.
5.17. Ao interessado que tiver o
pedido isenção do pagamento
da taxa de inscrição indeferido
é assegurado o contraditório e
ampla defesa conforme
disposto no art. 5º, inciso LV da
Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, e
conforme consta no tópico
15(RESULTADOS E
RECURSOS) deste Edital.
5.18. O candidato cujo pedido
de isenção for indeferido
deverá acessar a área do
candidato para efetuar a
geração do boleto de
pagamento da taxa de
inscrição, sob pena de ser
automaticamente excluído do
Concurso Público.
5.19. O pedido de isenção do
pagamento da taxa de
inscrição deverá ocorrer de
acordo com as datas
determinadas no Anexo V
(Cronograma de Trabalho), não
sendo aceitos fora do período
estabelecido.
5.20. O interessado que tiver o
pedido de isenção do
pagamento da taxa de
inscrição deferido será
automaticamente inscrito no
presente Concurso Público e
poderá imprimir o Comprovante
Definitivo de Inscrição no
endereço da empresa
organizadora
(www.leandrolimaassessoria.co
m.br), e terá seu nome
divulgado na lista de
candidatos, conforme projeção
contida no Anexo V &ndash;
Cronograma de Trabalho.
5.21. Não será concedida
isenção aos inscritos que já
tenham efetuado o pagamento
da respectiva taxa de inscrição.
O candidato que tiver o pedido
de isenção indeferido e que
não regularizar a sua inscrição
por meio do pagamento do
respectivo boleto, terá o pedido
de inscrição invalidado.
5.22. O candidato não poderá
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alterar o cargo solicitado no
pedido de isenção deferido
5.23. O Candidato poderá
solicitar a isenção apenas para
um cargo.
Ante o exposto, o indeferimento
do recurso é à medida que se
impõe.

Página 66 de 87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: LEANDRO LIMA ASSESSORIA

RECURSOS
INDEFERID
O

Página 67 de 87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: LEANDRO LIMA ASSESSORIA

RECURSOS

539

3800

KENNEDY SOUSA CÂNDIDO

DECISÃO
A alínea "e", do item 12.4 do
edital prevê:
12.4. Será indeferido ou
rejeitado o recurso que:
e) for manejado contra a
decisão que indeferiu pedido
de isenção de taxa de
Prezados,
inscrição, por ausência de
qualquer dos documentos
devido a inobservância dos itens que exigiam a documentação completa referente à
previstos no rol contido no item
minha condição de hipossuficiência financeira, peço humildemente, que considere a
5.2.1, que deveriam ter sido
declaração anexada neste sistema, como parte obrigatória do processo de isenção
apresentados no prazo e modo
de inscrição do concurso da Prefeitura de Senador Firmino.
previstos neste Edital.
Ante a ausência do
cumprimento dos requisitos
previstos no edital, a pretensão
recursal não deve ser acolhida.
Ante o exposto, o indeferimento
do recurso é à medida que se
impõe.

526

510

MÁRCIA APARECIDA DOMINGOS

-

Pedido sem argumentação.

INDEFERID
O

INDEFERID
O
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Não tenho condições de pagar

A candidata não obdeceu o que
determinou o edital.
5. DOS PEDIDOS DE
ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
5.1. Poderá haver isenção total
do valor da taxa de inscrição
somente para os candidatos
amparados pelo Decreto nº
6.593, de 2 de outubro de 2008
ou pela Lei nº 13.656, de 30 de
abril de 2018. 5.2. Poderá ser
concedida isenção do
pagamento da taxa de
inscrição ao candidato que,
cumulativamente: a) estiver
inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico), de que
trata o Decreto 6.135, de 26 de
junho de 2007; e b) comprovar
hipossuficiência de recursos
financeiros para pagamento da
referida taxa, adotando a
seguinte definição para família
de baixa renda: I. aquela com
renda familiar mensal per
capita de até meio salário
mínimo; ou II. a que possua
renda familiar mensal de até
três salários mínimos. 5.2.1. O
Candidato que se julgue
enquadrar nos termos do
subitem anterior deverá enviar
a documentação comprobatória
relacionada abaixo à Empresa
Organizadora do Concurso
Público, no período previsto no
Cronograma (Anexo V), através
upload na área do Candidato,
disponível no endereço
www.leandrolimaassessoria.co
m.br: a) cópia da Carteira de
Trabalho atualizada das
seguintes páginas:
Identificação (página da foto),
qualificação civil (dados
pessoais), último registro de
contrato de trabalho e página
(em branco) posterior ao último
registro; rescisão do último
contrato de trabalho (página
das anotações gerais), se não
tiver nenhum contrato de
trabalho registrado em sua
Carteira de Trabalho, deverá
apresentar cópia das seguintes
páginas: Identificação (página
da foto), qualificação civil
(dados pessoais) e primeira
página destinada ao registro de
contratos de trabalho, em
branco; b) se desempregado,
observar o disposto no subitem
5.2.2; c) cópia dos 3 (três)
últimos
contracheques/comprovantes
de pagamento (se não tiver,
atentar-se ao item 5.2.2); d)
declaração do imposto de
renda (se não tiver, atentar-se
ao item 5.2.2); e) cópia da
Carteira de Identidade e CPF; f)
certidão de casamento (se não
tiver, atentar-se ao item 5.2.2);
g) certidão de nascimentos dos
filhos menores de idade (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2); h) todos os documentos
das alíneas &#8213;a&#8214;,
&#8213;b&#8214;,
&#8213;c&#8214;,
&#8213;d&#8214; e
&#8213;e&#8214; de seus
respectivos
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cônjuges/companheiros; (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2) e i) declaração constante
do Anexo VII deste edital,
legível e assinada. 5.2.2. O
Candidato deverá encaminhar
somente os documentos que
sejam pertinentes à sua
situação. Caso não possua
algum dos documentos ou não
se enquadre em alguma das
situações do item 5.2, o
Candidato deverá encaminhar
declaração de próprio punho
(legível, datada e assinada)
sobre seu não enquadramento,
para suprir o não envio do
documento exigido. 5.2.3. A
Empresa Organizadora do
Concurso Público verificará as
informações prestadas pelo
Candidato e, em decisão
terminativa, deliberará pela
concessão, ou não, da isenção,
reservando-se o direito de
exigir, a qualquer tempo,
documentos complementares
que atestem a condição que
motiva a solicitação de
atendimento declarado. 5.2.4.
O simples preenchimento dos
dados necessários e envio dos
documentos para a solicitação
da isenção de taxa de inscrição
não garantem o benefício ao
interessado, o qual estará
sujeito à análise e ao
deferimento por parte da
Empresa Organizadora do
Concurso Público. 5.2.5. A
isenção deverá ser solicitada
mediante requerimento do
Candidato, disponível em
campo específico no link de
inscrição, no período previsto
no Cronograma (Anexo V), no
endereço eletrônico
www.leandrolimaassessoria.co
m.br, contendo: a) indicação do
Número de Identificação Social
(NIS), atribuído pelo CadÚnico;
b) declaração de que atende à
condição estabelecida no
subitem 5.2; c) envio on-line da
declaração constante do anexo
VII e da documentação
constante do subitem 5.2.1
deste edital, por meio do
aplicativo para solicitação de
inscrição, no período e horários
previstos no Cronograma
(Anexo V). 5.2.6. Somente
serão aceitos os documentos
enviados nos formatos PDF,
JPEG e JPG, cujo tamanho
não exceda 5 MB. Ademais,
somente será permitido anexar
um documento por campo, de
modo que desejando o
Candidato apresentar mais de
um arquivo, deverá consolidá-lo
para o envio. 5.2.7. O
Candidato que não enviar a
documentação do subitem
5.2.1 e a declaração por meio
do aplicativo a que se refere o
subitem 5.2.5. ou que enviar a
declaração constante do Anexo
VII incompleta, ou seja, sem o
nome, sem o CPF ou sem
assinar, terá o seu pedido de
isenção indeferido. 5.2.8. Não
será aceito o envio da
documentação constante do
subitem 5.2.1 e da declaração
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do Anexo VII deste edital pela
via postal, fax, correio
eletrônico ou outras que não a
expressamente prevista. 5.2.9.
A solicitação realizada após o
período previsto no
Cronograma (Anexo V) deste
edital será indeferida de plano.
5.2.10. O Candidato deverá
manter aos seus cuidados a
declaração constante da alínea
&#8213;b&#8214; do subitem
5.2.5 e a documentação do
subitem 5.2.1. deste edital, em
razão da possibilidade da
Empresa Organizadora do
Concurso Público exigir, a
qualquer tempo, documentos
que atestem a condição que
motiva a solicitação de
atendimento declarado. 5.2.11.
Não será deferida solicitação
de isenção de pagamento de
valor de inscrição requerida por
fax, correio eletrônico ou pelos
Correios. 5.2.12. Cada pedido
de isenção será analisado e
julgado pela Empresa
Organizadora do Concurso
Público. 5.2.13. O fato de o
Candidato estar participando
de algum Programa Social do
Governo Federal (PROUNI,
FIES, Bolsa Família etc.),
assim como o fato de ter obtido
a isenção em outros certames
não garantem, por si só, a
isenção da taxa de inscrição no
presente certame. 5.2.14.
Verificada inexatidão ou
irregularidade de qualquer
documento, serão anulados
todos os atos decorrentes da
inscrição. 5.3. Poderá ser
concedida isenção do
pagamento da taxa de
inscrição ao candidato que for
doador de medula óssea em
entidades reconhecidas pelo
Ministério da Saúde, nos
termos da Lei nº 13.656/2018.
5.3.1. Para solicitar a isenção
da taxa de inscrição, os
candidatos amparados pela Lei
nº 13.656/2018 deverão enviar,
no período entre os dias
13/01/2020 AO DIA
15/01/2020, (horário oficial de
Brasília/DF), via upload, por
meio de link específico,
disponível no endereço
eletrônico na área do
candidato, imagem legível de
atestado ou de laudo emitido
por médico de entidade
reconhecida pelo Ministério da
Saúde, inscrito no Conselho
Regional de Medicina, que
comprove que o candidato e
doador de medula óssea. 5.3.2.
Sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, o candidato
que prestar informação falsa
com intuito de usufruir da
isenção de que trata o art. 1º
da Lei nº 13.656/2018, estará
sujeito a: a) cancelamento da
inscrição e exclusão do
Concurso Público, se a
falsidade for constatada antes
da homologação do resultado;
b) exclusão da lista de
aprovados, se a falsidade for
constatada após homologação
do resultado e antes da
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nomeação para o cargo/área;
c) declaração de nulidade do
ato de nomeação, se a
falsidade for constatada após a
sua publicação. 5.4. Para
solicitar a isenção da taxa de
inscrição, os candidatos
amparados pelo Decreto nº
6.593/2008 e pela Lei n º
13.656/2018 deverão, no ato
da inscrição, informar A
OPÇÃO DESEJADA no tópico
&#8213;TIPO DE
ISENÇÃO&rdquo;, disponível
na área do candidato. 5.5. O
pedido de solicitação de
isenção NÃO exclui a
necessidade da efetivação da
inscrição no cargo pretendido.
5.6. Ao efetuar a inscrição, o
candidato deverá fazer a opção
do tipo de isenção que
pretende se beneficiar,
anexando toda a
documentação necessária. 5.7.
O envio da documentação
constante nos itens deste
Tópico, é de responsabilidade
exclusiva do candidato e
devem ser idênticas àquelas
informadas no momento do
cadastramento junto ao serviço
municipal de assistência social.
5.8. O Candidato que tiver seu
pedido de isenção deferido e
que, concomitantemente,
efetuar o pagamento da taxa,
terá seu pedido de isenção
cancelado, não cabendo
solicitação de ressarcimento
posterior. 5.9. A empresa
organizadora não se
responsabilizará por qualquer
tipo de problema que impeça a
entrega da documentação ao
seu destino, seja de ordem
técnica dos computadores
utilizados pelos candidatos ou
falhas de comunicação, bem
como por outros fatores que
impossibilitem o envio, assim
como não serão devolvidas
e\ou fornecidas cópias desses
documentos, que terão
validade somente para este
processo. 5.10. O candidato
que não enviar a
documentação digitalizada
constante nos itens deste
Tópico ou que enviar os
arquivos digitalizados
incompletos ou ilegíveis, não
fará jus à isenção. 5.11. Caso
seja solicitado pela empresa
organizadora do Concurso
Público, o candidato deverá
enviar a referida documentação
através dos Correios, por meio
de Sedex para confirmação da
veracidade das informações.
5.12. A empresa organizadora
do Concurso Público,
consultará o órgão gestor do
CadÚnico para confirmar a
veracidade das informações
prestadas pelo candidato. 5.13.
A veracidade das informações
prestadas no requerimento de
isenção será de inteira
responsabilidade do candidato,
podendo este responder, a
qualquer momento, no caso de
serem prestadas informações
inverídicas ou utilizados
documentos falsos, por crime
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contra a fé pública, o que
acarreta eliminação do
Concurso Público,
aplicando-se, ainda, o disposto
no parágrafo único do artigo 10
do Decreto nº 83.936, de 6 de
setembro de 1979. 5.14. Não
será concedida isenção de
pagamento de taxa de
inscrição ao candidato que: a)
omitir informações e/ou
torná-las inverídicas; b) fraudar
e/ou falsificar documentação; c)
não observar a forma, o prazo
estabelecido no edital; 5.15.
Não será aceito pedido de
isenção de taxa de inscrição
fora do prazo. 5.16. A relação
provisória dos candidatos que
tiveram o seu pedido de
isenção deferido será divulgada
conforme cronograma. 5.17. Ao
interessado que tiver o pedido
isenção do pagamento da taxa
de inscrição indeferido é
assegurado o contraditório e
ampla defesa conforme
disposto no art. 5º, inciso LV da
Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, e
conforme consta no tópico
15(RESULTADOS E
RECURSOS) deste Edital.
5.18. O candidato cujo pedido
de isenção for indeferido
deverá acessar a área do
candidato para efetuar a
geração do boleto de
pagamento da taxa de
inscrição, sob pena de ser
automaticamente excluído do
Concurso Público. 5.19. O
pedido de isenção do
pagamento da taxa de
inscrição deverá ocorrer de
acordo com as datas
determinadas no Anexo V
(Cronograma de Trabalho), não
sendo aceitos fora do período
estabelecido. 5.20. O
interessado que tiver o pedido
de isenção do pagamento da
taxa de inscrição deferido será
automaticamente inscrito no
presente Concurso Público e
poderá imprimir o Comprovante
Definitivo de Inscrição no
endereço da empresa
organizadora
(www.leandrolimaassessoria.co
m.br), e terá seu nome
divulgado na lista de
candidatos, conforme projeção
contida no Anexo V &ndash;
Cronograma de Trabalho. 5.21.
Não será concedida isenção
aos inscritos que já tenham
efetuado o pagamento da
respectiva taxa de inscrição. O
candidato que tiver o pedido de
isenção indeferido e que não
regularizar a sua inscrição por
meio do pagamento do
respectivo boleto, terá o pedido
de inscrição invalidado. 5.22. O
candidato não poderá alterar o
cargo solicitado no pedido de
isenção deferido 5.23. O
Candidato poderá solicitar a
isenção apenas para um cargo.
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Em anexo.
DECISÃO
Relatório:
Trata-se de recurso
administrativo manejado pelo
candidato MATHEUS
HENRIQUE PEDROSA, já
qualificado na peça recursal,
ante ao indeferimento de seu
pedido de isenção quanto ao
pagamento da taxa de
inscrição ao Concurso Público
nº 001/2019, do município de
Senador Firmino, alegando em
síntese que:
1) o edital do concurso é claro
no sentido de aceitar o
CadÚnico como meio de
comprovação da
hipossuficiência, inclusive cita o
Decreto Lei 6.593/08, que
assegura isenção de taxa em
certames;
2) possui o cadastro atualizado,
com todas as informações
necessárias ao preenchimento
do requisito legal, de família de
baixa renda, possuindo o
direito de os dados poderem
serem utilizados por todos
entes federativos, não enseja
nenhum tipo de indeferimento;
e
3) em outras instituições e
bancas organizadores já
obteve êxito quando do
requerimento de isenção da
taxa dos certames que realizou,
inclusive no próprio município
de Senador Firmino.
Ao final requer que seja
reformada a decisão que
denegou a isenção da taxa de
inscrição no concurso 001/2019
da cidade de Senador Firmino
É o que se tem a relatar.
Fundamentos:
Analisando o pedido de
isenção foi verificado que
somente o comprovante de
Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico) foi
apresentado.
O edital em seu item 5.2 e
subitens prevê:
5.2. Poderá ser concedida
isenção do pagamento da taxa
de inscrição ao candidato que,
cumulativamente:
a) estiver inscrito no Cadastro
Único para Programas Sociais
do Governo Federal
(CadÚnico), de que trata o
Decreto 6.135, de 26 de junho
de 2007; e
b) comprovar hipossuficiência
de recursos financeiros para
pagamento da referida taxa,
adotando a seguinte definição
para família de baixa renda:
aquela com renda familiar
mensal per capita de até meio
salário mínimo; ou
a que possua renda familiar
mensal de até três salários
mínimos.
5.2.1. O Candidato que se
julgue enquadrar nos termos do
subitem anterior deverá enviar
a documentação comprobatória
relacionada abaixo à Empresa
Organizadora do Concurso
Público, no período previsto no
Cronograma (Anexo V), através
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upload na área do Candidato,
disponível no endereço
www.leandrolimaassessoria.co
m.br:
a) cópia da Carteira de
Trabalho atualizada das
seguintes páginas:
Identificação (página da foto),
qualificação civil (dados
pessoais), último registro de
contrato de trabalho e página
(em branco) posterior ao último
registro; rescisão do último
contrato de trabalho (página
das anotações gerais), se não
tiver nenhum contrato de
trabalho registrado em sua
Carteira de Trabalho, deverá
apresentar cópia das seguintes
páginas: Identificação (página
da foto), qualificação civil
(dados pessoais) e primeira
página destinada ao registro de
contratos de trabalho, em
branco;
b) se desempregado, observar
o disposto no subitem 5.2.2;
c) cópia dos 3 (três) últimos
contracheques/comprovantes
de pagamento (se não tiver,
atentar-se ao item 5.2.2);
d) declaração do imposto de
renda (se não tiver, atentar-se
ao item 5.2.2);
e) cópia da Carteira de
Identidade e CPF;
f) certidão de casamento (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2);
g) certidão de nascimentos dos
filhos menores de idade (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2);
h) todos os documentos das
alíneas &ldquo;a&rdquo;,
&ldquo;b&rdquo;,
&ldquo;c&rdquo;,
&ldquo;d&rdquo; e
&ldquo;e&rdquo; de seus
respectivos
cônjuges/companheiros; (se
não tiver, atentar-se ao item
5.2.2) e
i) declaração constante do
Anexo VII deste edital, legível e
assinada.
(...)
5.2.2. O Candidato deverá
encaminhar somente os
documentos que sejam
pertinentes à sua situação.
Caso não possua algum dos
documentos ou não se
enquadre em alguma das
situações do item 5.2, o
Candidato deverá encaminhar
declaração de próprio punho
(legível, datada e assinada)
sobre seu não enquadramento,
para suprir o não envio do
documento exigido.
(...)
5.2.5. A isenção deverá ser
solicitada mediante
requerimento do Candidato,
disponível em campo
específico no link de inscrição,
no período previsto no
Cronograma (Anexo V), no
endereço eletrônico
www.leandrolimaassessoria.co
m.br, contendo:
a) indicação do Número de
Identificação Social (NIS),
atribuído pelo CadÚnico;
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Dessa forma, segundo o edital
do concurso o CadÚnico não é
o único requisito de
comprovação da
hipossuficiência, ante e
exigência contida na alínea
&ldquo;b&rdquo;, do Item 5.2 e
seus demais subitens.
Ainda, segundo o edital, a
inscrição em algum programa
social, por si só, não garante a
isenção da taxa de inscrição:
5.2.13. O fato de o Candidato
estar participando de algum
Programa Social do Governo
Federal (PROUNI, FIES, Bolsa
Família etc.), assim como o fato
de ter obtido a isenção em
outros certames não garantem,
por si só, a isenção da taxa de
inscrição no presente certame.
Conforme precedentes do STF,
o &ldquo;edital é ato normativo,
que objetiva disciplinar o
processamento do concurso
público, chamado de &lsquo;a
lei do concurso&rsquo;.
Princípio da vinculação ao
edital que determina, em
síntese, que todos os atos que
regem o concurso público
ligam-se e devem obediência
ao edital. A publicação do edital
torna explícitas as regras que
nortearão o relacionamento
entre a Administração e
aqueles que concorrerão aos
seus cargos e empregos
públicos&rdquo;.
A alínea "e", do item 12.4 do
edital prevê:
12.4. Será indeferido ou
rejeitado o recurso que:
e) for manejado contra a
decisão que indeferiu pedido
de isenção de taxa de
inscrição, por ausência de
qualquer dos documentos
previstos no rol contido no item
5.2.1, que deveriam ter sido
apresentados no prazo e modo
previstos neste Edital.
Ante a ausência do
cumprimento dos requisitos
previstos no edital, a pretensão
recursal não deve ser acolhida.
Dispositivo
Ante o exposto, o indeferimento
do recurso é à medida que se
impõe.
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No dia preconizado para pedido de isenção o site me permitiu encaminhar apenas
o comprovante do número NIS.
522

990

NAYARA MARIA DE RESENDE
Encaminho na data de hoje arquivo referente a declaração de hipossuficiência.
Obrigada.

538

523

5600

760

SIMONE CRISTINA CAITANO

SUELI OLIVEIRA MOREIRA

Devido ao falto de eu estar inscrita no CadÚnico sob o nº 16580948842 e este
cadastro estar atualizado, equivocadamente, conclui que tais documentos
solicitados no edital não precisariam, obrigatoriamente, ser enviados, uma vez que
este comprova a minha situação de hipossuficiência financeira. Como sou de
família de baixa renda e atualmente me encontro na condição de desempregada,
não possuo scanner. O scanner da biblioteca pública que utilizo estava com defeito,
e por essa razão fiquei impossibilitada de enviar os documentos completos em
tempo hábil. Agora com os documentos exigidos escaneados, seguem em anexo
para comprovarem minha atual situação financeira.

No dia da inscricao a Sueli Oliveira Moreira trouxe todos os documentos,a maquina
de xerox estava com defeito na hora de digitalizar a maquina pulou alguns
documentos ,no outro dia o técnico consertou a maquina de xerox.Só quando saiu
o resultado é que me dei conta que não tinha sido digitalizado todos os
documentos.Segue em anexo
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A alínea "e", do item 12.4 do
edital prevê:
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e) for manejado contra a
decisão que indeferiu pedido
de isenção de taxa de
inscrição, por ausência de
qualquer dos documentos
previstos no rol contido no item
5.2.1, que deveriam ter sido
apresentados no prazo e modo
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Ante o exposto, o indeferimento
do recurso é à medida que se
impõe.
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