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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1706679 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO RECURSO DOS CANDIDATOS QUE SOLICITARAM ISENÇÃO DE PAGAMENTO 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 07/10/2019 15:13 

DESCRIÇÃO FATOS Venho através deste solicitar isenção de pagamento por estar desempregada. 

FUNDAMENTAÇÃO Estou desempregada. 

PEDIDO Peço o deferimento da inscrição acima, devido ao fato de estar desempregada e não poder 
arcar com o custo da inscrição. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Solicitação indeferida - Não apresentou a documentação probatória conforme previsto no 
Edital. Item 2.26 e seguintes. 
 
Candidato em questão não anexou a documentação probatória para comprovar a sua 
condição de esta desempregada.  
 
Candidato não anexou a documentação conforme segue abaixo. 
 
2.26.4. Para requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato deverá enviar 
ou anexar no ato da inscrição o 
formulário de Isenção da Taxa de inscrição: 
 
 
I. Formulário de Pedido de Isenção de Taxa de Inscrição ANEXO VII, devidamente datado e 
assinado pelo requerente 
ou Declaração conforme Lei 7.115/1983, que atende à condição membro de família de baixa 
renda, nos termos do Decreto nº 
6.135 de 26/06/07, deste item por meio de declaração (de próprio punho, datilografada ou 
digitada), desde que contenha data e 
assinatura do candidato. 
II. Comprovante de Inscrição; 
III. Fotocópia da Carteira de Identidade, 
IV Fotocópia da Carteira de Trabalho “Se for desempregado” 
 
A Candidato em questão por algum motivo não anexou estes documentos e a falta deste 
resulta em seu indeferimento. Vale Ressaltar que este item se encontra no edital.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1706991 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO RECURSO DOS CANDIDATOS QUE SOLICITARAM ISENÇÃO DE PAGAMENTO 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/10/2019 09:00 

DESCRIÇÃO FATOS Solicito recurso de isenção do pagamento da taxa ,pois estou sem condições de fazer o 
mesmo. Trabalho como jovem aprendiz em auxiliar administrativo e estou com meu pai 
doente em casa e sem condições de trabalhar. Sempre estudei em escola publica e no 
momento estou sem condições de pagar o mesmo ,pois o meu salario vai todo para a minha 
casa. 

FUNDAMENTAÇÃO Recurso de isenção de pagamento da taxa. 

PEDIDO Estou sem numero de Nis ,por isso não fiz a solicitação no momento da inscrição. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Solicitação indeferida - Não apresentou a documentação probatória conforme previsto no 
Edital. Item 2.26 e seguintes. 
 
Candidato em questão não anexou a documentação probatória para comprovar a sua 
condição. 
 
Candidato não anexou a documentação conforme segue abaixo. 
 
2.26.4. Para requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato deverá enviar 
ou anexar no ato da inscrição o 
formulário de Isenção da Taxa de inscrição: 
 
 
I. Formulário de Pedido de Isenção de Taxa de Inscrição ANEXO VII, devidamente datado e 
assinado pelo requerente 
ou Declaração conforme Lei 7.115/1983, que atende à condição membro de família de baixa 
renda, nos termos do Decreto nº 
6.135 de 26/06/07, deste item por meio de declaração (de próprio punho, datilografada ou 
digitada), desde que contenha data e 
assinatura do candidato. 
II. Comprovante de Inscrição; 
III. Fotocópia da Carteira de Identidade, 
IV Fotocópia da Carteira de Trabalho “Se for desempregado” 
 
A Candidato em questão por algum motivo não anexou estes documentos e a falta deste 
resulta em seu indeferimento. Vale Ressaltar que este item se encontra no edital.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

 


