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À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 

NOVO MUNDO MT. 

 

A/C da Senhora Lucimar dos Santos 
MD. Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público 

 
Estimada Senhora, 
 

REF. ATENDIMENTO DOS RECURSOS DAS INSCRIÇÕES NÃO ISENTAS 

 

Com a publicação do Edital nº 002 de 12 de fevereiro de 2020, o qual apresenta o rol dos candidatos 
com inscrições preliminarmente isentas a concorrerem ao certame, ainda, com a publicação do 
Edital nº 003 de 12 de fevereiro de 2020, o qual apresenta o rol dos candidatos com inscrições 

preliminarmente não isentas a concorrerem ao certame, abriu-se o prazo de 48 horas uteis para que 
os candidatos que se sentirem prejudicados impetrassem recurso administrativo contra o resultado 

apresentado pelos editais. 
 
Nesse diapasão, 98 (noventa e oito) candidatos tiveram seus nomes cujas inscrições isentas foram 

negadas, por não atenderem à integra do edital de abertura nos diversos itens das isenções. Porém, 
somente 11 (onze) candidatos impetraram recursos administrativos, tentando alterar o resultado 

apresentado. Nessa baila, 9 (nove) não ofereceram qualquer documento adicional o fato novo que 
pudesse alterar o resultado apresentado, e apenas 2 (dois) candidatos conseguiram comprovar de 
fato os direitos, os quais foram reconhecimentos pela banca e segue cópia documental para 

subsidiar essa Comissão de Acompanhamento e Fiscalização para análise dos fatos, são eles: 
 

ALLAN VICTOR MATEUS GUIMARAES - INSC. 1931449, o candidato anexou a foto da 
carteira profissional demonstrando as folhas 04 e 05 em branco. No entanto, a emissão da mesma 
data de 30 de janeiro de 2019, prazo que extrapola as benesses oferecidas pelo Edital no item: 

3.1.4.1 – RECURSO INDEFERIDO. 

 

DIEFERSON SILVA BRAZ – INSC. 1922479, foto da carteira de trabalho nas páginas 13 e 14 
comprovam que a última experiência trabalhista do candidato ocorreu no ano de 2015, prazo que 
extrapola as benesses oferecidas pelo Edital no item: 3.1.4.1 – RECURSO INDEFERIDO. 

 

GETULIO FERNANDES SHTORACHE – INSC. 1933550, envio incompleto da 

documentação, mandando apenas a página do último registro trabalhista que, no entanto, ocorreu 
no ano de 2018. Incompatível com o enunciado do edital de abertura no item 3.1.4.1 – RECURSO 

INDEFERIDO. 

 
JESSIKA KEROLIN DE SOUZA – INSC. 1925740, foto da carteira de trabalho nas páginas 12 

e 13 comprovam que a candidata nunca possuiu registro funcional, no entanto a emissão de sua 
CTPS ocorreu no ano de 2009, prazo que extrapola as benesses oferecidas pelo Edital no item: 
3.1.4.1 – RECURSO INDEFERIDO. 

 

LAYLA GOMES YAMAGUTI – INSC. 1932769, foto da página 4 da carteira de trabalho onde, 

aparentemente, é a primeira página para registro trabalhista, estando em branco. CTPS emitida no 
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ano de 2017, prazo que extrapola as benesses oferecidas pelo Edital no item: 3.1.4.1 – RECURSO 

INDEFERIDO. 
 

MARCOS FERREIRA DE SOUZA – INSC. 1931863, foto da carteira de trabalho nas páginas 

19 e 20 apontam que o último registro possuído fora no ano de 2012, prazo que extrapola as 
benesses oferecidas pelo Edital no item: 3.1.4.1 – RECURSO INDEFERIDO. 

 

MARIA HERLANDIA CAMPOS FERREIRA – INSC. 1931904, foto da carteira de trabalho 
nas páginas 12 e 13 apontam que o último registro trabalhista ocorreu no ano de 2008, prazo que 

extrapola as benesses oferecidas pelo Edital no item: 3.1.4.1 – RECURSO INDEFERIDO. 
 

MATEUS DE OLIVEIRA LEITE – INSC. 1924305, envio apenas da capa da CTPS com sua 
foto, número e série da carteira, impossibilitando assim a consulta e comprovação visual da data 
de seu último registro trabalhista. Não atendeu o disposto no item 3.1.4.1 do Edital de Abertura – 

RECURSO INDEFERIDO. 
 

SOLIANY RAMOS SILVEIRA – INSC. 1925746, envio apenas das páginas de 12 a 14 de sua 
carteira de trabalho, todas em branco/sem registro funcional. Não houve o envio das demais 
páginas (capa, cadastro e data de emissão), impossibilitando a identificação da emissão de sua 

CTPS, indo contra o item 3.1.4.1 do edital vigente – RECURSO INDEFERIDO. 
 

BRUNA GONCALVES BARAUNA SILVA – INSC. 1924309, foto da carteira de trabalho nas 
páginas 12 e 13 comprovam a última experiência trabalhista na data de 03 de janeiro de 2019, não 
alcança o benefício estabelecido pelo Edital no item: 3.1.4.1. Porém a anexada relativa ao Cadastro 

Único aponta a candidata como titular de família, além dos dados necessários para conferência na 
base de dados do CadÚnico (Nome completo, data de nascimento, nome da mãe, cidade de 

cadastramento do programa) através do site 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/, demonstra que o cadastro está regular, 
concedendo o benefício do item 3.1.3.1 deste Edital – RECURSO DEFERIDO. 

 

TEREZA MACHADO DE SOUZA CORREIA – INSC. 1928488, envio da última página da 

carteira de trabalho, onde consta o Documento de Inscrição, com os dados necessários para 
consulta da regularidade do CadÚnico (Nome completo, data de nascimento, nome da mãe e local 
de cadastramento do programa) pelo site https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/, 

estando em conformidade com o item 3.1.3.1 deste edital – RECURSO DEFERIDO. 
 

 

Alta Floresta MT, 17 de fevereiro de 2020 
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