PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE/MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2020
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS
Recurso sobre Resultado Pedidos de Isenção
RECURSO

3029

INSCRIÇÃO

1610

NOME

ANDREIA PAULA DE CARVALHO

SITUAÇÃO

IMPROCEDENTE

DETALHES

RESPOSTA

Por gentileza, verificar a minha situação pois foi enviado os documentos como foi pedido pelo edital!
A documentação foi enviada!

A candidata não enviou no arquivo as
folhas da carteira de trabalho onde
consta os contratos de trabalho, nem
documento que compre sua renda
mensal.

3034

3430

IVANILDO CESAR NERES

IMPROCEDENTE

enviei um holerite que não aceitaram, porém o salário que eu recebi era referente a minha situação
anterior... declaro que não tenho condições de pagar a inscrição para este concurso. Minha situação
atual não condiz com o holerite que encaminhei anteriormente.

Ocandidato apresentou a
documentação para análise do pedido
de isenção com remuneração superior
ao previsto no Edital Normativo nº
001/2020. Após a realização do pedido
de isenção não é possível o envio de
outros oducmentos (doador de sangue),
para análise do pedido - item 3.6.3.(...)
3.6.3. Não será concedida isenção de
pagamento do valor de inscrição ao
candidato que:(...) d) pleitear a isenção,
sem apresentar os documentos
previstos nos subitens 3.6.1.1 e 3.6.1.2
deste Capítulo; e) não observar o
período de postagem dos documentos.
Portanto a documentação apresentada
está fora do prazo previsto no edital.

3030

3000

JOYCE LUZ DOMINGUES

IMPROCEDENTE

Bom dia, eu não sabia que o meu CadÚnico teria sido cancelado. O que ocorreu foi que eu estava
dentro do cadastro do bolsa família da minha irmã e só soubemos disso depois do surgimento do bolsa
auxílio em que ela recebeu 1800 no cartão do bolsa família, e para não compartilhar comigo e com a
minha mãe ela foi ao cras e retirou o nosso nome do cadastro dela.

Conforme relato da candidata a mesma
não está iserido no Cadúnico.

Segue em anexo a documentação solicitada, para o pedido de isenção.
No Aguardo

A candidata não apresentou a
documentação para análise do pedido
de isenção no prazo previsto no Edital
Normativo nº 001/2020 - item 3.6.3.(...)
3.6.3. Não será concedida isenção de
pagamento do valor de inscrição ao
candidato que:(...) d) pleitear a isenção,
sem apresentar os documentos
previstos nos subitens 3.6.1.1 e 3.6.1.2
deste Capítulo; e) não observar o
período de postagem dos documentos.
Portanto não é possível o envio
porterior dos documentos para análise
do pedido.

3033

1650

MARIELLE ADRIANA DA SILVA

IMPROCEDENTE
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3032

1050

RAYANNE DUARTE DE OLIVEIRA

IMPROCEDENTE

Não observei no item 3.1 onde fala de encaminhar documento de identidade,por isso o não
encaminhamento

Esta previsto no item3.6.1.1 do Edital
Normativo nº 001/2020. (...) 3.6.1.1.
Candidatos trabalhadores que
percebam até um salário mínimo e meio
ou se encontrem desempregados,
conforme estabelece a Lei Estadual nº
8.795/08. Para comprovar o que
determina a Lei Estadual nº 8.795/08,
os candidatos deverão encaminhar
cópia do documento de identidade e os
documentos comprovantes de renda,
listados abaixo, nos casos de: (...).

3031

3210

SAMUEL DIAS DA SILVA

IMPROCEDENTE

-

O pedido de isenção da taxa de
inscrição foi cancelado pelo candidato
em 26/05/2020.
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