
 
SELEÇÃO PÚBLICA nº 02/2018 

RESULTADO DA ANALISE DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO nº 02/2018 

RUA OSASCO Nº95 FUNDOS – VILA LEILA - MOGI GUAÇU- SP - CEP 13846-011  
TELEFAX: (19) 3841 8181 – EMAIL: CONSORCIOCEMMIL@BOL.COM.BR 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL “CEMMIL” –PRO - ESTRADA, através do seu Presidente – o Sr. Ivair Luiz 
Biazotto, no uso de suas atribuições legais, torna pública a análise das solicitações de isenção da taxa de 
inscrição de acordo com o  item 3.5. do Edital Completo de Abertura de Inscrição nº 01/2018 e 
considerando as Normas constantes do Decreto Federal Nº 6.593, de 2 de outubro de 2008 e do Decreto nº 

6.135, de 26 de junho de 2007. 

1. INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

Nº 
INSC 

CANDIDATO RG CARGO 

1044519 Luan Souto Andrade 50207145 Motorista – MOGI MIRIM 

1.1. De acordo com o item 3.5.1.4. do Edital de Abertura das Inscrições nº 01/2018 - O candidato que 

teve seu pedido de isenção deferido terá automaticamente sua inscrição efetivada, não havendo necessidade de 

qualquer outro procedimento. 

2. INSCRIÇOES INDEFERIDAS  

2.1. MOTIVO: O NÚMERO DO NIS NÃO FOI IDENTIFICADO 

Nº INSC CANDIDATO RG CARGO 

1043449 Valeria Fernandes De Campos 497676205 Auxiliar de Serviços Gerais – MOGI MIRIM 

1043209 Adilson Francisco Dos Santos 337984402 Motorista – MOGI MIRIM 

OBS.: Os motivos de indeferimento são automaticamente fornecidos pelo SISTAC (Sistema de Isenção de Taxas 
de Concursos), mantendo-se os dados fornecidos pelos candidatos no ato de sua inscrição. 

2.2. De acordo com o item 3.5.1.5. do Edital de Abertura das Inscrições nº 01/2018 ao candidato, que 
teve eventualmente indeferido o pedido de isenção da taxa de inscrição, fica assegurado o direito de interpor, 
devidamente justificado e comprovado, recurso no período previsto de dois dias úteis, 02 e 03 de julho de 

2018, das 09h00min do primeiro dia útil às 18h00min do segundo dia útil, conforme o Item 8 daquele 
edital. Os resultados dos recursos interpostos serão publicados no site: http://orhion.com.br/ no dia 06 de 

julho de 2018. 

2.3. De acordo com o item 3.5.1.6.  do Edital de Abertura das Inscrições nº 01/2018, o  candidato que 
tiver sua solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferida e que queira participar do certame 
deverá gerar o boleto no site da ORHION CONSULTORIA, http://orhion.com.br/, na área do candidato, relativo 
a inscrição deste certame, e efetivar o pagamento do boleto até 12 de julho de 2018 (sexta-feira) dentro do 

horário de compensação bancária. 

 

Mogi Guaçu, 29 de maio de 2018. 

 

Sr. Ivair Luiz Biazotto 

 

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL “CEMMIL” –PRO – ESTRADA 

http://orhion.com.br/
http://orhion.com.br/

