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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL N.º 001/2019 

 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002  

DA TAXA DE INSCRIÇÃO – PEDIDO DE ISENÇÃO 

  

A Presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Processo Seletivo Público, Senhora 

Valdete Veronez França da Silva, no âmbito de sua competência, e em atendimento aos ditames 

regulatórios deste certame, especificamente no que tange ao período de requerimento de isenção das 

inscrições conforme preceitua o item 2 do Edital de Abertura, e ainda... 

 

Considerando que o Edital de Abertura do Processo Seletivo Público nº 001/2019 está explícito que o prazo 

para o requerimento das isenções das inscrições vai de 21 de janeiro de 2019 até as 23:00 horas do dia 23 de 

janeiro de 2019, e deverá ser encaminhado conforme Anexo I e documentação anexa ao pedido de isenção 

para avaliação dos requerimentos e da documentação encaminhada; 

 

Considerando que o item 2.4 e seus subitens beneficiam com a isenção da taxa de inscrição os 

candidatos(as) doadores(as) regulares de sangue, desde que Apresente cópia da carteira de doador(a) 

expedido por Banco de Sangue público ou privado, conforme determinação da Lei Estadual nº 7.713/2002, e 

que tenha ao menos três doações comprovadas antes do lançamento deste edital. 

 

Considerando que o item 2.5 e seus subitens beneficiam com a isenção da taxa de inscrição os 

candidatos(as) que forem membros de família de baixa renda nos termos do Decreto Federal nº 6.135/2007 e 

comprovar com os seguintes documentos: Ficha Cadastral atribuída ao Candidato pelo Órgão Gestor 

Nacional do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, bem como, cópia do 

Número de Identificação Social NIS válido. 

 

Diante da exposição acima, 

 

Resolve, apresentar o rol das candidatas que requereram isenção e o status final do pedido DEFERIDO e 

INDEFERIDO com a isenção da taxa de inscrição conforme determinação do Edital de Abertura. 

 

Nº 

INSC. CANDIDATO SOLICITAÇÃO STATUS 

1413941 Maria Cristina Castro 

Isenção por Baixa renda 

conforme Decreto nº 

6.135/2007 

Deferido: apresentou 

documentação corretamente 

1414507 
Maria Eugenia Santos 

Souza 

Isenção por Baixa renda 

conforme Decreto nº 

6.135/2007 

Indeferido: Faltou Comprovante 

de Cadastro 

 
 
  

Cotriguaçu - MT, 29 de janeiro de 2019. 

 

 

 

Valdete Veronez França da Silva 

Presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Processo Seletivo Público 


