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EDITAL DE RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA INDEFERIMENTO DA 
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO - CONCURSO PÚBLICO 001/2019 

 
A organizadora do Concurso Público, recebimento das inscrições, aplicação e avaliação das provas, SELETIVA 

Concursos, CNPJ 19.137.597/0001-49, obedecidas as normas do Edital de Abertura, seus anexos e demais 
disposições legais aplicáveis; TORNA PÚBLICO O EDITAL DE RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA INDEFERIMENTO 
DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO, NOS SEGUINTES TERMOS: 
 

Permanecem INDEFERIDAS (não confirmadas) as solicitações de isenção de pagamento da taxa de inscrição 
dos candidatos relacionados neste Edital, conforme normativas estabelecidas nos Itens 2.7.1 a 2.7.6 do Edital de 
Abertura nº 001/2019. 

 
O candidato que teve a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá acessar o site 

www.seletivaconcursos.com.br, até às 15h00min do dia 11 de outubro de 2019, para gerar o boleto bancário e 
efetuar o pagamento até o seu vencimento para participar do certame. 
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1704270 

CARGO Assistente Técnico Setor de Pessoal 

TIPO RECURSO Contra indeferimento da isenção 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/10/2019 14:14 

DESCRIÇÃO FATOS O meu cadastro unico estava desatualizado, portanto fui ao cras e levei toda a documentação novamente 
e agora faço jus de um cadastro atualizado. Do qual se for pesquisado vai constar na base de dados.  

FUNDAMENTAÇÃO Moramos em 3 pessoas ambas desempregas, vivendo apenas com uma renda auxilio de pensao 
alimenticia. declaramos familia de baixa renda e participantes do NIS. 

PEDIDO Foi injusto esse indeferimento, pois me enquadro perfeitamente.  

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2291/1704270/d432cfd8401345
32392345e5dc7f8945.jpg 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado(a) Candidato(a) 
O Edital de Abertura em seu item 2.7.4 é claro ao estabelecer que a declaração de pertencente à família 
de baixa renda deveria ser anexada dentro do prazo estabelecido, a saber: 21/09/19 à 30/09/19 (Capítulo 
13 Edital). Desse modo, o candidato não enviou a declaração nos termos do item 2.7.4 do edital no prazo 
previsto. (motivo do indeferimento do pedido) e em seu recurso não demonstrou ter cumprido o referido 
item dentro do prazo estipulado no Edital. 
RECURSO INDEFERIDO. 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1705719 

CARGO Assistente Técnico Setor de Pessoal 

TIPO RECURSO Contra indeferimento da isenção 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/10/2019 10:13 

DESCRIÇÃO FATOS Indeferimento de isenção 

FUNDAMENTAÇÃO Dentro do período de pedido de isenção foi enviado todos os documentos necessários para tal pedido 
na pagina de arquivos enviados foram deferidos, ou seja, foram recebidos e deferidos. Em lista de 
pessoas deferidas e indeferidas meu nome não consta nem como deferido e nem como indeferido. 

http://www.seletivaconcursos.com.br/
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PEDIDO O pedido de isenção foi realizado no prazo determinado, com documento enviados. Todavia, o nome não 
está disposto em anexo da lista de isenção nem como deferido e nem como indeferido. O que tem que 
ser feito neste caso, pois todos os requesitos e prazos foram cumpridos? 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2291/1705719/1109aa74e31de
c2911c068397b2a350c.jpg 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado(a) Candidato(a) 
 
O Edital de Abertura em seu item 2.7.3 é claro ao estabelecer que “Dentro do prazo para solicitação de 
isenção, ou seja, de 21/09/19 à 30/09/2019, o candidato deverá, no ato do preenchimento on-line da 
inscrição, indicar o número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico)”. O candidato enviou a 
declaração nos termos do item 2.7.4 que foi analisada e aprovada pelo sistema eletrônico, porém não 
solicitou a isenção ao finalizar sua inscrição motivo do indeferimento do pedido e em seu recurso não 
demonstrou ter cumprido o referido item 2.7.3, conforme imagem em anexo, dentro do prazo estipulado 
no Edital. 
RECURSO INDEFERIDO 

Anexo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1706319 

CARGO Assistente Técnico Setor de Pessoal 

TIPO RECURSO Contra indeferimento da isenção 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/10/2019 14:19 

DESCRIÇÃO FATOS MEU NOME ESTAVA DESATUALIZADO NA BASE DE DADOS DO CRAS, MAIS ATUALIZEI, E MEU 
CADASTRO UNICO ESTA DISPONIVEL.  

FUNDAMENTAÇÃO SOMOS DE FAMILIA CARENTE, EU MINHA FILHA E MEU FILHO, AMBAS NAO POSSUEM RENDAS 
NEM CARTEIRA REGISTRADA, FAMILIA DE BAIXA RENDA. 

PEDIDO EU ME ENQUADRO AOS REQUISITOS DA ISENÇÃO E ACHO QUE DIANTE DO ANEXO VAI SER 
MELHOR COMPROVADO. É UM DOCUMENTO DO CRAS. DA ASSISTENCIA SOCIAL  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado(a) Candidato(a) 
O Edital de Abertura em seu item 2.7.4 é claro ao estabelecer que a declaração de pertencente à família 
de baixa renda deveria ser anexada dentro do prazo estabelecido, a saber: 21/09/19 à 30/09/19 (Capítulo 
13 Edital). Desse modo, o candidato não enviou a declaração nos termos do item 2.7.4 do edital no prazo 
previsto. (motivo do indeferimento do pedido) e em seu recurso não demonstrou ter cumprido o referido 
item dentro do prazo estipulado no Edital. 
RECURSO INDEFERIDO. 

 



 
 
 

 
3 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1702570 

CARGO Fiscal de Serviços Urbanos 

TIPO RECURSO Contra indeferimento da isenção 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/10/2019 14:52 

DESCRIÇÃO FATOS Indeferimento do pedido de isenção 

FUNDAMENTAÇÃO Visto que o pedido de isenção foi feito dentro do prazo, e fornecido o número do nis como foi pedido, e 
que por algum motivo não chegou aí o anexo exigido, estou enviando o anexo exigido, espero a  
compreensão do fato diante das possibilidades de algum erro. 

PEDIDO Deferimento da inscrição 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2291/1702570/394a1a4149448
5e9f3565140183e7ae6.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado(a) Candidato(a) 
O Edital de Abertura em seu item 2.7.4 é claro ao estabelecer que a declaração de pertencente à família 
de baixa renda deveria ser anexada dentro do prazo estabelecido, a saber: 21/09/19 à 30/09/19 (Capítulo 
13 Edital). Desse modo, o candidato não enviou a declaração nos termos do item 2.7.4 do edital no prazo 
previsto. (motivo do indeferimento do pedido) e em seu recurso não demonstrou ter cumprido o referido 
item dentro do prazo estipulado no Edital. 
RECURSO INDEFERIDO. 

 
 
 
 
 
SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP, em 08 de outubro de 2019. 
 
 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO 01/2019 
SELETIVA CONCURSOS. 


