
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO /MG  
 PROCESSO SELETIVO EDITAL PS Nº 001/2019 

PEDIDOS DE ISENÇÃO DEFERIDOS E INDEFERIDOS EM 04/02/2019 
 

1 
 

Conforme Edital PS Nº 001/2019: 
 
4.1. Somente serão isentos da taxa de inscrição os candidatos que enviarem ou protocolarem a documentação no dia 21/01/2019, conforme a seguir: 
a) Declararem que não podem arcar com o valor da taxa sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, através de “Declaração de Hipossuficiência Financeira”, 
deste Edital, a saber: MODELO DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (Poderá ser feito manualmente). 
b) Comprovarem ser pobre no sentido legal, através de qualquer meio idôneo:  
I. Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola, ou;  
II. Comprovação no Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS, ou;  
III. Em caso de desemprego, enviar cópia da folha de rosto (foto e verso), última baixa e a página seguinte da última baixa – (em branco), inclusive da última 
baixa na CTPS, demonstrando estar desempregado e não recebendo nenhum benefício previdenciário ou assistencial, seja FGTS ou outro, devendo as cópias 
estar rubricadas e numeradas manualmente. 
 
4.5. Fica assegurado o direito de recurso aos candidatos com o pedido de isenção indeferido, no prazo de 24 horas após a divulgação. Os recursos deverão 
ser entregues no mesmo local do item 4.2 ou enviados via Sedex, Carta Registrada com A.R. ou através de formulário eletrônico. Os candidatos com pedido 
de isenção deferidos estão automaticamente inscritos no Processo Seletivo. Os candidatos cujo envio de documentação estiver incompleto, terão o pedido 
de isenção indeferido de pronto. 
 
4.6. O Resultado Final do julgamento dos recursos será divulgado até o dia 08/02/2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de São Sebastião do 
Maranhão/MG e no site absolutorh.listaeditais.com.br.  
 
4.7. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos, após a publicação do julgamento querendo, poderão efetuar o 
pagamento da taxa e enviar o comprovante para o e-mail sacabsolutorh@gmail.com, não sendo aceitos posteriormente, seja qual for o motivo alegado. 
 
4.8. O pagamento da taxa de inscrição aos que tiverem o pedido de isenção indeferido, deverá ser efetuado – em dinheiro – – mediante pagamento do 
boleto bancário emitido através do site: absolutorh.listaeditais.com.br 
 
4.9. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa e/ou requerimento de devolução de taxa, via fax ou correio eletrônico. 
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01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Micro área 02: Bairro Centro, Rua Cônego Lafaiete e Bairro Matinha 
 

Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Situação Isenção 

 
1412968 

 
29/04/1996 

 
Larissa Soares De Oliveira 

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 
Micro área 02: Bairro Centro, Rua Cônego 

Lafaiete e Bairro Matinha 

 

INDEFERIDO 

 

 

22 - GARI: Sexo Masculino 

Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Situação Isenção 

1412909 25/12/1994 Marcelo Pinheiro Da Silva 22 - GARI: Sexo Masculino INDEFERIDO 

 


