
Lista de recursos - Edital de Abertura - 001/2017 
Inscrições 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 881510 

CARGO Assistente Social 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo - Inscrição 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 05/03/2018 11:24 

DESCRIÇÃO FATOS Esclareço que no dia 20/02/2018 enviei conforme orientação do edital do item 4.8 documentação comprobatória para 
garantia do meu direito a isenção da taxa do concurso publico da prefeitura municipal de Corinto/MG.  

FUNDAMENTAÇÃO Declaro para os devidos fins que conforme a lei para acesso a isenção de taxas em concurso públicos já enviei 
documentação endereçada a prefeitura municipal de Corinto/MG, o servidor que recebeu a documentação enviada 
pelo correio com AR foi o Maxwell Miron Da Silva. 

PEDIDO Peço por favor que verifiquem documentação enviada para a prefeitura Municipal de Corinto/MG comprovando que 
tanto pela condição de hipossuficiência financeira como inscrição em programa social do governo (cadastro único 
cujo número do NIS é 23752243496, enquadro dentro das exigências para garantia do meu direito de acesso a 
isenção da taxa referente a inscrição do concurso da prefeitura de Corinto/MG  com prova marcada para o dia 
15/04/2019. 
Segue anexo alguns documentos digitalizados o AR de recebimento do pacote com os documentos comprobatórios, 
RG, anexos conforme edital e folha resumo do cadastro único. Coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos 
que se fizerem necessários. 
Contato: 038 999684805.  

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após reanálise constatou-se que o(a) candidato(a) faz jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 881510 

CARGO Assistente Social 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo - Inscrição 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 05/03/2018 11:29 

DESCRIÇÃO FATOS O Requerimento para interposição do recurso solicitado anteriormente 

FUNDAMENTAÇÃO O Requerimento para interposição do recurso solicitado anteriormente 

PEDIDO O Requerimento para interposição do recurso solicitado anteriormente 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após reanálise constatou-se que o(a) candidato(a) faz jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 
  



Lista de recursos - Edital de Abertura - 001/2017 
Inscrições 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 882345 

CARGO Monitor de Transporte Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo - Inscrição 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 06/03/2018 21:45 

DESCRIÇÃO FATOS Diante do indeferimento da solicitação de isenção de inscrição. 

FUNDAMENTAÇÃO Não tenho como arcar o valor do pagamento da inscrição, não estou empregada. Conforme NIS cadúnico comprova 
o teor desta solicitação. 

PEDIDO Peço que defere esta solicitação de isenção conforme fundamentação do pedido. 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após reanálise constatou-se que o(a) candidato(a) faz jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 883042 

CARGO Monitor de Transporte Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo - Inscrição 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 06/03/2018 17:54 

DESCRIÇÃO FATOS indeferimento de isenção 

FUNDAMENTAÇÃO deferimento da isenção 

PEDIDO gostaria que analisassem o recurso contra o indeferimento da isenção, pois no momento estou desempregada, 
impossibilitada de arcar com as despesas da inscrição. 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após reanálise constatou-se que o(a) candidato(a) faz jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 
  



Lista de recursos - Edital de Abertura - 001/2017 
Inscrições 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 883859 

CARGO Motorista 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo - Inscrição 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 05/03/2018 09:11 

DESCRIÇÃO FATOS Analise do pedido de isenção: Indeferido 

FUNDAMENTAÇÃO Gostaria, de reaver o pedido de isenção da inscrição.pois estou desempregado, e não tenho como arcar com o 
gasto da inscrição. 

PEDIDO Peço que analisem a inscrição, e, recorrendo ao número do nis:20360194928 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após reanálise constatou-se que o(a) candidato(a) faz jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 881512 

CARGO Operador de Serviços Diversos 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo - Inscrição 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 06/03/2018 10:23 

DESCRIÇÃO FATOS Anexo inválido,reenvio novamente um anexo válido 

FUNDAMENTAÇÃO Peço nova verificação do meu Nis minha isenção foi indeferida e envio novamente pela consulta trabalhador 
conforme anexado. 

PEDIDO Com o objetivo de conseguir inseção ,meu pedido foi indeferido por falta de documentos. 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após reanálise constatou-se que o(a) candidato(a) faz jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 
  



Lista de recursos - Edital de Abertura - 001/2017 
Inscrições 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 883472 

CARGO Professor PEB I 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo - Inscrição 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 05/03/2018 20:04 

DESCRIÇÃO FATOS no momento não tenho condições financeiras de pagar a boleta pois sou arrimo de família , sou  divorciada tenho 
dois filhos menores e o pai se nega pagar pensão alimentícia, peço por favor que reveja minha situação, grata. 

FUNDAMENTAÇÃO no momento não tenho condições financeiras de pagar a boleta pois sou arrimo de família , sou  divorciada tenho 
dois filhos menores e o pai se nega pagar pensão alimentícia, peço por favor que reveja minha situação, grata. 

PEDIDO no momento não tenho condições financeiras de pagar a boleta pois sou arrimo de família , sou  divorciada tenho 
dois filhos menores e o pai se nega pagar pensão alimentícia, peço por favor que reveja minha situação, grata. 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após reanálise constatou-se que o(a) candidato(a) faz jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 884256 

CARGO Professor PEB II – Educação Física 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo - Inscrição 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 06/03/2018 20:55 

DESCRIÇÃO FATOS Gostaria de solicitar a reavaliação do indeferimento de minha inscrição 

FUNDAMENTAÇÃO Em relação ao pedido de isenção do concurso gostaria de informar-lhes que pode ter havido algum engano ou erro 
referente ao número do nis visto que possuo 2 destes números que divergem entre si, porém a confirmação da 
condição em que me encontro para pagar o concurso poderia ser conferida ou verificada através dos documentos 
em anexo como carteira de trabalho sem registro empregatício juntamente com CAGED, Sendo assim confirmando 
a minha condição de desempregada o quê me inviabiliza de pagar tal taxa. Pode ser também verificado que solicitei 
a isenção do concurso que prestarei do estado e ele foi deferido utilizando os documentos que serão anexados e 
também uma declaração de próprio punho que não exerço atividade autônoma. Segue em anexo os documentos 
usados para confirmação desta informação. 
Foi feito uma montagem, pois não consegui anexar mais que um arquivo 

PEDIDO Baseado nas informações prestadas anteriormente gostaria de solicitar o deferimento da minha inscrição. 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após reanálise constatou-se que o(a) candidato(a) faz jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

 


