PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA/MG
CONCURSO PÚBLICO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS
RECURSOS RESULTADO PEDIDOS DE ISENÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO
RECURSO

3017

3019

3016

NOME

FABRICIO DA SILVA PRADO

DETALHES

Meu processo foi indeferido por falta de RG, eu gostaria de enviar meu documento é tentar a isenção
novamente.

FABRICIO DA SILVA PRADO

Gostaria de saber se poderia trocar o cargo escolhido do auxiliar de serviços administrativos para o
agente administrativo I

GLEICE KELLY RODRIGUES

Segue recurso para definição de critérios conforme o edital no item 3.6, a renda per capta é de R$
675.00, sendo que enquadra na isenção da inscrição, o numero do NIS é 20048215575, pois conforme
edital a renda per capta deverá ser de até um salario minimo. Segue anexo a folha resumo do Cadastro
Único para Programas Sociais.

SITUAÇÃO

RESPOSTA

IMPROCEDENTE

Recurso improcedente: Os documentos
para a iseção da taxa de inscrição
deveria ser enviado no ato da inscrição,
conforme item3.6.1.3.1 do Edital
Normativo. Portanto não é possível
apresentar documentos após a análise
do pedido.

IMPROCEDENTE

Recurso improcedente: Após a
efetivação da inscrição não é possivel a
mudança do cargo, conforme item3.5.4
do Edital Normativo. "Não será aceito
pedido de alteração referente à opção
de cargo após efetivação da inscrição".
Se o candidato realizar mais de uma
inscrição, será considerada como válida
a última efetiva, conforme item 3.1 do
Edital Normativo. "VIA INTERNET: Das
00h00min do dia 01/02/2019 às
23h59min do dia 06/03/2019, no
endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br. Para o (a)
candidato (a), isento (a) ou não, que
efetivar mais de uma inscrição, será
considerada válida somente a última
inscrição efetivada, sendo entendida
como efetivada a inscrição paga ou
contemplada pela regra de isenção.
Caso haja mais de uma inscrição paga
em um mesmo dia, será homologada e
válida a última inscrição efetuada no
sistema de inscrições on-line da W2
AUDITORES E CONSULTORES.
Consequentemente, as demais
inscrições do candidatonesta situação
serão automaticamente canceladas,
não cabendo reclamações posteriores
nesse sentido, nem mesmo quanto à
restituição do valor pago a título de taxa
de inscrição".

IMPROCEDENTE

Recurso improcedente: Em consulta a
base de dados do Cadastro Único na
base de dados, o status do NIS do
candidato encontra-se excluído.
Portanto não está de acordo com o
Edital de Concurso Público nº 001/2018.
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RECURSOS

3020

3018

SIMONE VEIGA RIBEIRO PRADO

Gostaria de saber se eu poderia trocar minha isenção que consegui para a vaga de auxiliar de serviços
administrativos para a vaga de agente administrativo I

WESLEY DE OLIVEIRA

Segue em anexo minha folha de resumo com o cad unico,procurei os orgãos responsaveis me deram
essa folha,e consta no sistema segundo eles meu numero ativo.E que prova minha renda familiar e
percapita.Agradeçido pela atenção.

IMPROCEDENTE

Recurso improcedente: Após a
efetivação da inscrição não é possivel a
mudança do cargo, conforme item3.5.4
do Edital Normativo."Não será aceito
pedido de alteração referente à opção
de cargo após efetivação da
inscrição".Se o candidato realizar mais
de uma inscrição, será considerada
como válida a última efetiva, conforme
item 3.1 do Edital Normativo. "VIA
INTERNET: Das 00h00min do dia
01/02/2019 às 23h59min do dia
06/03/2019, no endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br. Para o (a)
candidato (a), isento (a) ou não, que
efetivar mais de uma inscrição, será
considerada válida somente a última
inscrição efetivada, sendo entendida
como efetivada a inscrição paga ou
contemplada pela regra de isenção.
Caso haja mais de uma inscrição paga
em um mesmo dia, será homologada e
válida a última inscrição efetuada no
sistema de inscrições on-line da W2
AUDITORES E CONSULTORES.
Consequentemente, as demais
inscrições do candidatonesta situação
serão automaticamente canceladas,
não cabendo reclamações posteriores
nesse sentido, nem mesmo quanto à
restituição do valor pago a título de taxa
de inscrição".

IMPROCEDENTE

Recurso improcedente: Em consulta a
base de dados do Cadastro Único na
base de dados, o status do NIS do
candidato encontra-se excluído.
Portanto não está de acordo com o
Edital de Concurso Público nº 001/2018.
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