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JULGAMENTO DE RECURSOS 
 

Conforme Edital n° 001/2019 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Viçosa/MG, a empresa 

organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Pedido de Isenção, divulgado em 31 

de maio de 2019, ordenados por cargo e nome em ordem alfabética: 

 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 alínea A do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se que a Declaração de Hipossuficiência Financeira encaminhada se difere 
da disposta no Anexo IV (última página) do Edital. 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 

Nome  Inscrição Vaga 

Ana Cristina do Carmo Machado Veloso    1470015 01 – ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA CREAS 

Nome  Inscrição Vaga 

Analice Coimbra da Costa   1470479 01 – ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA CREAS 

Nome  Inscrição Vaga 

Anna Paula Almeida Sales   1475693 01 – ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA CREAS 
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De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 
RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 alínea A do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pelo candidato durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se que a Declaração de Hipossuficiência Financeira encaminhada se difere 
da disposta no Anexo IV (última página) do Edital. 

Nome  Inscrição Vaga 

Elisa Godinho Zoega Viard  1472433 01 – ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA CREAS 

Nome  Inscrição Vaga 

Johnny Santos Villar   1470772 01 – ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA CREAS 
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RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 alínea B e 4.2 do Edital (página 09), destacando o subitem IV: 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o 
pagamento do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos 
descritos no item anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, 
via Carta Registrada, com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, 
sito à Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora 
do Concurso Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de 
inscrição e o termo “PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 

Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata, durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se que a mesma não encaminhou documento comprobatório de 
hipossuficiência financeira. 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 

Nome  Inscrição Vaga 

Larissa das Graças de Assis   1470041 01 – ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA CREAS 

Nome  Inscrição Vaga 

Leonardo Marcio de Souza Soares  1471807 01 – ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA CREAS 
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- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pelo candidato, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, vale ressaltar que a candidata também 
não solicitou o pedido via sistema no momento da inscrição. 
 

 
RECURSO INDEFERIDO 
 

De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 

Nome  Inscrição Vaga 

Marya Cantamissa Rodrigues Ferreira   1490180 01 – ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA CREAS 

Nome  Inscrição Vaga 

Paula Mendes Sampaio Lima e Souza   1476816 01 – ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA CREAS 
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Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 

Nome  Inscrição Vaga 

Celestina de Paula Pereira de Laia  1469992 
03 – ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Nome  Inscrição Vaga 

Fabiola Sebastiana Kelly Silva   1478599 
03 – ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 
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“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 
De acordo com o item 4.11 (página 10) do Edital: 
 
“4.11. Não serão aceitos, após a entrega da documentação, acréscimos ou alterações das informações prestadas, 
sendo que a veracidade das informações poderá ser consultada junto aos órgãos gestores vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e ao Ministério da Justiça. O candidato poderá ser convocado para apresentar documentos 
originais através da Comissão Organizadora do Concurso Público” 

 
Levando em consideração que a candidata não encaminhou a documentação descrita no Edital 
durante o período previsto (08/05/2019 até 15/05/2019), considera-se o envio da documentação 
intempestivo e o recurso indeferido.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 

Nome  Inscrição Vaga 

Rafaela Marques de Britto   1475843 
03 – ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Nome  Inscrição Vaga 

Claudia Oliveira da Silva   1469438 
04 – ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA NASF 
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De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
De acordo com o item 4.11 (página 10) do Edital: 
 

Nome  Inscrição Vaga 

Lidines de Carvalho Pinto   1478307 
04 – ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA NASF 
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“4.11. Não serão aceitos, após a entrega da documentação, acréscimos ou alterações das informações prestadas, 
sendo que a veracidade das informações poderá ser consultada junto aos órgãos gestores vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e ao Ministério da Justiça. O candidato poderá ser convocado para apresentar documentos 
originais através da Comissão Organizadora do Concurso Público” 

 
Levando em consideração que a candidata não encaminhou a documentação descrita no Edital 
durante o período previsto (08/05/2019 até 15/05/2019), considera-se o envio da documentação 
intempestivo e o recurso indeferido.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
De acordo com o item 4.11 (página 10) do Edital: 
 
“4.11. Não serão aceitos, após a entrega da documentação, acréscimos ou alterações das informações prestadas, 
sendo que a veracidade das informações poderá ser consultada junto aos órgãos gestores vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e ao Ministério da Justiça. O candidato poderá ser convocado para apresentar documentos 
originais através da Comissão Organizadora do Concurso Público” 

 
Levando em consideração que a candidata não encaminhou a documentação descrita no Edital 
durante o período previsto (08/05/2019 até 15/05/2019), considera-se o envio da documentação 
intempestivo e o recurso indeferido.  
 

 
RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
a) Declararem que não podem arcar com o valor da taxa sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, através de 

Nome  Inscrição Vaga 

Adilma Castro do Carmo  1472283 05 – ASSISTENTE SOCIAL  

Nome  Inscrição Vaga 

Amanda Senna de Oliveira   1476299 05 – ASSISTENTE SOCIAL  
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“Declaração de Hipossuficiência Financeira”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 
 

Nome  Inscrição Vaga 

Aparecida Soares Vilela   1469925 05 – ASSISTENTE SOCIAL  
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RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 

Nome  Inscrição Vaga 

Nathalia Desiderio Trindade   1471107 05 – ASSISTENTE SOCIAL  

Nome  Inscrição Vaga 

Fabiana da Conceição Moura  1470354 07 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
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- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
De acordo com o item 4.11 (página 10) do Edital: 
 
“4.11. Não serão aceitos, após a entrega da documentação, acréscimos ou alterações das informações prestadas, 
sendo que a veracidade das informações poderá ser consultada junto aos órgãos gestores vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e ao Ministério da Justiça. O candidato poderá ser convocado para apresentar documentos 
originais através da Comissão Organizadora do Concurso Público” 

 
Levando em consideração que a candidata encaminhou a declaração de hipossuficiência após o 
período previsto (08/05/2019 até 15/05/2019), considera-se o envio da declaração intempestivo e o 
recurso indeferido.  
 

 
RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
De acordo com o item 4.11 (página 10) do Edital: 
 
“4.11. Não serão aceitos, após a entrega da documentação, acréscimos ou alterações das informações prestadas, 
sendo que a veracidade das informações poderá ser consultada junto aos órgãos gestores vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e ao Ministério da Justiça. O candidato poderá ser convocado para apresentar documentos 
originais através da Comissão Organizadora do Concurso Público” 

 
Levando em consideração que a candidata não encaminhou a documentação descrita no Edital 
durante o período previsto (08/05/2019 até 15/05/2019), considera-se o envio da documentação 
intempestivo e o recurso indeferido.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 

Nome  Inscrição Vaga 

Giselle Duarte Vitorino  1473359 07 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

Nome  Inscrição Vaga 

Lilia Teixeira Lopes   1470210 07 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  



12 
 

 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pelo candidato, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 

Nome  Inscrição Vaga 

Lucas da Silva Costa   1473415 07 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

Nome  Inscrição Vaga 

Maria Aparecida Ramalho   1470074 07 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
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De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 

Após análise do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se a ausência de 
assinatura da mesma na Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no Anexo IV 
(última página) do Edital, onde há um campo específico para tal finalidade. Vale ressaltar que a 
falta de assinatura invalida o documento.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 

Nome  Inscrição Vaga 

Mylena Siqueira Theodolino   1469432 07 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

Nome  Inscrição Vaga 

Patrícia Ferreira Batista   1478113 07 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
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Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
Para realizar o pedido de isenção é necessário que a candidata se encontre devidamente inscrita 
no Concurso. Durante o período de avaliação dos pedidos de isenção enviados para a empresa 
(08/05/2019 até 15/05/2019), foi identificado que a inscrição 1480001 foi anulada no dia 05/06/2019 
às 15:05h pela própria candidata conforme consta no sistema, e como não apresentou novo pedido 
de isenção vinculado a um novo número de inscrição, considera-se o recurso indeferido.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital. 
  

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, enviar cópia da folha de rosto (foto e verso), última 

Nome  Inscrição Vaga 

Silvia de Cassia Dias   1480001 07 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

Nome  Inscrição Vaga 

Sueli de Couto Mello   1471075 07 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

Nome  Inscrição Vaga 

Valquiria Silva Guimarães Souza   1471660 07 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
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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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pelo candidato, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 

Nome  Inscrição Vaga 

Wilker Jefferson Dias Teodoro   1471405 07 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

Nome  Inscrição Vaga 

Wilson Ramos Vieira  1469815 07 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
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“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
De acordo com o item 4.11 (página 10) do Edital: 
 
“4.11. Não serão aceitos, após a entrega da documentação, acréscimos ou alterações das informações prestadas, 
sendo que a veracidade das informações poderá ser consultada junto aos órgãos gestores vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e ao Ministério da Justiça. O candidato poderá ser convocado para apresentar documentos 
originais através da Comissão Organizadora do Concurso Público” 

 
Levando em consideração que o candidato não encaminhou a declaração de hipossuficiência no 
período previsto (08/05/2019 até 15/05/2019), considera-se o pedido de isenção e o recurso 
indeferido. 
 

Vale ressaltar ainda, o item 3.18 do Edital:  
  
“3.18. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste EDITAL e ANEXOS, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.” 

 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 

Nome  Inscrição Vaga 

Yara Aparecida da Silva Luz de Almeida  1477383 07 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
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com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital. 
  

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  

Nome  Inscrição Vaga 

Fernanda Kelly Lana Bento   1471073 09 – DENTISTA – ESF/PSF  

Nome  Inscrição Vaga 

Lívia Pereira Correa  1470760 09 – DENTISTA – ESF/PSF  
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RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
 De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital. 
  

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 

Nome  Inscrição Vaga 

 Taynara Asevedo Campos de Resende   1471003 09 – DENTISTA – ESF/PSF  

Nome  Inscrição Vaga 

Eduarda da Costa Rodrigues   1469848 
10 – ECONOMISTA DOMÉSTICO JUNTO AO 

PROGRAMA CRAS  

Nome  Inscrição Vaga 

Nubia Estevam de Assis   1470447 
10 – ECONOMISTA DOMÉSTICO JUNTO AO 

PROGRAMA CRAS 
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“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 alínea B (página 09) do Edital, destacando o subitem III: 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata, durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se que a mesma deixou de enviar cópia da última baixa da Carteira de 
Trabalho e folha subsequente. 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 

Nome  Inscrição Vaga 

Paula Queiroz Costa   1479868 
10 – ECONOMISTA DOMÉSTICO JUNTO AO 

PROGRAMA CRAS 

Nome  Inscrição Vaga 

Josiel da Silva Ferreira   1489874 11 – ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA CAPS  
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“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pelo candidato, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, vale ressaltar que o candidato também 
não solicitou o pedido via sistema no momento da inscrição. 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 alínea A do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se que a Declaração de Hipossuficiência Financeira encaminhada se difere 
da disposta no Anexo IV (última página) do Edital. 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 

Nome  Inscrição Vaga 

Juliana Nazare Bessa Andrade   1473423 11 – ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA CAPS  

Nome  Inscrição Vaga 

Bruno Henrique Souza Izidorio   1469609 13 – ENFERMEIRO - ESF 
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Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pelo candidato durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital. 
  

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 

Nome  Inscrição Vaga 

Cassidy Tavares Silva   1470831 13 – ENFERMEIRO - ESF 

Nome  Inscrição Vaga 

Denivaldo Silva de Oliveira   1473646 13 – ENFERMEIRO - ESF 
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“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pelo candidato, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2. 
  

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 
 

Nome  Inscrição Vaga 

Emanuelle Samara de Matsa   1469661 13 – ENFERMEIRO - ESF 

Nome  Inscrição Vaga 

Gabriela Tavares Boscarol  1470610 13 – ENFERMEIRO - ESF 
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RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 (página 09) do Edital: 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:” 
 

Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se que a mesma 
enviou os documentos no dia 20/05/2019, ou seja, após a data limite prevista no Edital (08/05/2019 

até 15/05/2019). 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 alínea B (página 09) do Edital, destacando o subitem III: 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  

Nome  Inscrição Vaga 

Gessica Faria Martins   1477943 13 – ENFERMEIRO - ESF 

Nome  Inscrição Vaga 

Mayara dos Santos Claudiano   1480121 13 – ENFERMEIRO - ESF 

Nome  Inscrição Vaga 

Paula Moreira Carvalho   1470303 13 – ENFERMEIRO - ESF 
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b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata, durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se que a mesma deixou de enviar cópia da última baixa da Carteira de 
Trabalho e folha subsequente. 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
a) Declararem que não podem arcar com o valor da taxa sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, através de 

Nome  Inscrição Vaga 

Regiane Aparecida Leite   1475413 13 – ENFERMEIRO - ESF 

Nome  Inscrição Vaga 

Priscila Souza Leite   1470403 13 – ENFERMEIRO - ESF 



25 
 

“Declaração de Hipossuficiência Financeira”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 
RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

Nome  Inscrição Vaga 

Renata Luiza Pereira de Oliveira   1469738 13 – ENFERMEIRO - ESF 

Nome  Inscrição Vaga 

Thiago Gomes Niquini   1470286 13 – ENFERMEIRO - ESF 
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“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pelo candidato durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 

Nome  Inscrição Vaga 

Vanessa Oliveira Lima Araujo   1471614 13 – ENFERMEIRO - ESF 

Nome  Inscrição Vaga 

Alessandro Eduardo Foetunato  1471263 14 – ENTREVISTADOR SOCIAL  
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do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pelo candidato, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.   
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.   
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 

Nome  Inscrição Vaga 

Amanda de Souza Albuquerque   1471923 14 – ENTREVISTADOR SOCIAL  

Nome  Inscrição Vaga 

Gislene Andrade de Almeida Cardoso  1470141 14 – ENTREVISTADOR SOCIAL  
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do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pelo candidato durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 

Nome  Inscrição Vaga 

Lucimar Dias Alves  1476840 14 – ENTREVISTADOR SOCIAL  

Nome  Inscrição Vaga 

Stefany Pereira Pierre   1470339 14 – ENTREVISTADOR SOCIAL  
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com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
  

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 

Nome  Inscrição Vaga 

Bianca Ferreira do Rosário   1478619 
16 – FARMACÊUTICO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Nome  Inscrição Vaga 

Priscila Marcia de Castro Madureira   1469573 
16 – FARMACÊUTICO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 
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anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.   
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pelo candidato, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.   
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  

Nome  Inscrição Vaga 

Victor Fernandes Ribeiro    1469476 
16 – FARMACÊUTICO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Nome  Inscrição Vaga 

Celia Maria Oliveira Gomide  1489870 
18 – FISIOTERAPEUTA JUNTO À SECRETARIA 

DE SAÚDE  
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I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, vale ressaltar que o candidata também 
não solicitou o pedido via sistema no momento da inscrição. 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

Nome  Inscrição Vaga 

Marina de Melo Souza   1469718 
18 – FISIOTERAPEUTA JUNTO À SECRETARIA 

DE SAÚDE  

Nome  Inscrição Vaga 

Alicia Aparecida Rosa   1471771 
21 – TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA 

BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS  
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“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
  

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
a) Declararem que não podem arcar com o valor da taxa sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, através de 

Nome  Inscrição Vaga 

Aliny Processi Bispo dos Santos Machado 1474514 
21 – TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA 

BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS  

Nome  Inscrição Vaga 

Jessie Kelly Fernandes da Silva   1470829 
34 – NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF  
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“Declaração de Hipossuficiência Financeira”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.   
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

Nome  Inscrição Vaga 

Ana Paula Floriano   1471079 35 – NUTRICIONISTA  

Nome  Inscrição Vaga 

Mariana de Fatima Albuquerque Pereira   1476900 35 – NUTRICIONISTA  



34 
 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 

Nome  Inscrição Vaga 

Olivia Souza Honorino   1479351 35 – NUTRICIONISTA  

Nome  Inscrição Vaga 

Paola Machado Parreiras   1470693 35 – NUTRICIONISTA  
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no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 (página 09) do Edital: 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:” 
 

Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se que a mesma 
enviou os documentos no dia 16/05/2019, ou seja, após a data limite prevista no Edital (08/05/2019 
até 15/05/2019). 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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 

Nome  Inscrição Vaga 

Miriam Rodrigues Moreira de Abreu   1480132 36 – PEDAGOGO JUNTO AO PROGRAMA CAPS  

Nome  Inscrição Vaga 

Bianca Maria da Costa de Paulo   1470425 37 – PEDAGOGO JUNTO AO PROGRAMA CRAS  

Nome  Inscrição Vaga 

Liliane Cardoso Gonçalves   1471134 37 – PEDAGOGO JUNTO AO PROGRAMA CRAS  
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desempregado e não recebendo nenhum benefício previdenciário ou assistencial, seja FGTS ou outro, devendo as 
cópias estar rubricadas e numeradas manualmente;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.   
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.   
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 

Nome  Inscrição Vaga 

Ana Maria Rodrigues   1475827 
40 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – GEOGRAFIA  

Nome  Inscrição Vaga 

Filipe Cesar Pereira   1471207 
40 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – GEOGRAFIA  
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“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pelo candidato, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.   
 

 
RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 

Nome  Inscrição Vaga 

Ariana da Silva Neto   1478700 
43 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA  

Nome  Inscrição Vaga 

Catarina de Andrade Lima   1479619 
43 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA  
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De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 

Nome  Inscrição Vaga 

Ludimila Dini Bicalho   1478943 
43 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA  

Nome  Inscrição Vaga 

Paulo Henrique Brasileiro Silverio   1471294 
43 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA  
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(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pelo candidato, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
  

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pelo candidato, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.   
 

 

RECURSO INDEFERIDO 

Nome  Inscrição Vaga 

Samuel Lucas Brasileiro Silverio   1472424 
43 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA  

Nome  Inscrição Vaga 

Thayara Hellen Maltez Ferreira   1479139 
43 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA  
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De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital. 
  

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pelo candidato, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 
 
 
 
  

Nome  Inscrição Vaga 

Antonio Marcos dos Santos   1476467 
45 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – LEM - INGLÊS  
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RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO  
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital. 
  

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 

Nome  Inscrição Vaga 

Jaciene Lara de Paula Caetano   1479089 
46 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – MATEMÁTICA  

Nome  Inscrição Vaga 

Priscila Pierre Lanna   1469516 
46 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – MATEMÁTICA  

Nome  Inscrição Vaga 

Adriana Jacinto Ramos de Oliveira  1477755 
47 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB 

I)  
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“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.   
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital. 
  

 

RECURSO INDEFERIDO 
 

Nome  Inscrição Vaga 

Daiane Araujo Meireles   1477480 
47 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB 

I)  

Nome  Inscrição Vaga 

Jaqueline Aparecida Gregório Silva 

Fortunato   
1469859 

47 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB 
I)  
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De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.   
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 

Nome  Inscrição Vaga 

Keila Rafaela Cupertino de Oliveira   1471159 
47 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB 

I)  

Nome  Inscrição Vaga 

Luciana Rosa de Oliveira   1476374 
47 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB 

I)  
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De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  

Nome  Inscrição Vaga 

Magna Rita Arcanjo Domingos   1470915 
47 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB 

I)  

Nome  Inscrição Vaga 

Leoncio Lopes Soares  1470228 
49 – PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

SAÚDE CAPS   
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II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pelo candidato, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.   
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 
 
 
 
  

Nome  Inscrição Vaga 

Eliane Lopes  1470819 
50 – PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

SAÚDE NASF  
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RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pelo candidato durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  

Nome  Inscrição Vaga 

Tiago Igor Silva Toledo  1469788 
50 – PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

SAÚDE NASF  

Nome  Inscrição Vaga 

Ana Rita Alves de Amaral  1470948 52 – PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA NASF  

Nome  Inscrição Vaga 

Camila de Oliveira Barbosa  1470616 52 – PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA NASF  
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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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
  

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 alínea B (página 09) do Edital: 
 
 “4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
a) Declararem que não podem arcar com o valor da taxa sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, através de 

Nome  Inscrição Vaga 

Gabriela Capanema Barbosa  1473975 52 – PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA NASF  

Nome  Inscrição Vaga 

Matheus Magno dos Santos Fim  1471597 52 – PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA NASF  
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“Declaração de Hipossuficiência Financeira”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira.” 

 

Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pelo candidato, durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se que o mesmo não encaminhou nenhum documento comprobatório de 
sua hipossuficiência financeira, enviou apenas a Declaração de Hipossuficiência Financeira 
disposta no Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 
RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  

Nome  Inscrição Vaga 

Deisiane Fernanda Folgado  1479539 
52 – PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CRAS/CREAS  

Nome  Inscrição Vaga 

Glaimi Aparecida da Silva Ferraz  1479061 
52 – PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CRAS/CREAS  
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III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
  

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 alínea B (página 09) do Edital, destacando o subitem III: 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata, durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se que a mesma deixou de enviar cópia da última baixa da Carteira de 
Trabalho e folha subsequente. 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 

Nome  Inscrição Vaga 

Lamarquiliana Neiler Lacerda Vieira  1471921 
52 – PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CRAS/CREAS  

Nome  Inscrição Vaga 

Valdirene de Jesus Ferreira  1471124 54 – SUPERVISOR PEDAGÓGICO  
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anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
  

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  

Nome  Inscrição Vaga 

Juciana da Silva  1469703 
55 – TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL JUNTO AO 

PROGRAMA ESF  

Nome  Inscrição Vaga 

Eliezer Vieira Machado  1469693 
57 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO 

PROGRAMA ESF  
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II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pelo candidato, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, apenas realizou o pedido de isenção 
via sistema no momento da inscrição, não cumprindo os itens 4.1 e 4.2.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o item 4.1 e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019:  
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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.  
b) Comprovarem ser financeiramente hipossuficientes, através de qualquer meio idôneo, devendo:  
I. Enviar comprovante de Cadastro no Programa de Bolsa Família/Bolsa Escola (cópia do cartão ou extrato da 
internet), ou;  
II. Enviar comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais através do Número de Identificação Social – NIS 
(número legível e se possível página da internet), ou;  
III. Em caso de desemprego e se não contempla os itens I e II, 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;  
IV. Qualquer outro meio idôneo que comprove a condição de hipossuficiência financeira. 
4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do recurso do pedido de isenção enviado pela candidata, confirma-se 
que não foi encaminhado documento comprobatório junto com a Declaração de Hipossuficiência 
Financeira disposta no Anexo IV (última página) do Edital, vale ressaltar que o candidata também 
não solicitou o pedido via sistema no momento da inscrição. 
 
 
 
 
 

Nome  Inscrição Vaga 

Gisele Cristiane da Fonseca  1491756 
57 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO 

PROGRAMA ESF  
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RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com os itens 4.1 alínea A e 4.2 do Edital (página 09): 
 
“4.1. São isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 08/05/2019 até 15/05/2019: 
 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”, constante da minuta do ANEXO IV deste EDITAL.” 

 
“4.2. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a inscrição e não efetuar o pagamento 
do boleto bancário. Deverá levar a documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 
anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos Correios, via Carta Registrada, 
com Aviso de Recebimento, para o endereço do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, sito à Rua Gomes 
Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa/MG, CEP 36.570-101, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - EDITAL Nº CP - 001/2019. No envelope indicar: nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo 
“PEDIDO DE ISENÇÃO”. ” 

 
Portanto, após avaliação do pedido de isenção enviado pela candidata durante o período previsto 
no item 4.1, confirma-se a ausência da Declaração de Hipossuficiência Financeira disposta no 
Anexo IV (última página) do Edital.  
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 05 de julho de 2019 

Seap Consultoria & Concursos 
seapconcursos.listaeditais.com.br 

 

Nome  Inscrição Vaga 

Janice de Almeida  1470063 
57 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO 

PROGRAMA ESF  


