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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2021 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002 

 

INSCRIÇÕES ISENTAS DE TAXA 

 

A Comissão Especial de Organização, Acompanhamento e Fiscalização do Processo Seletivo Público, do 

Município de Vera - Estado de Mato Grosso, nomeada pela Portaria nº 197 de 06 de maio de 2021, sob a 

presidência do servidor Municipal Leandro Schleicher, no uso de suas atribuições legais,  

 

Considerando a razoabilidade do prazo para o requerimento da isenção da taxa de inscrição, do dia 16 até 

as 23:00 h do dia 20 de junho de 2021, e que está explícito que o requerimento da isenção deve seguir 

instruído da documentação específica para cada caso, conforme citado no item 5 do Edital de Abertura; 

Considerando a publicação do Edital Complementar nº 001 de 22 de junho de 2021, no site oficial da 

empresa organizadora http://sosconsultoria.listaeditais.com.br/, publicado também no site oficial do 

município em www.vera.mt.gov.br, e ainda, no site do Diário Oficial de Contas do TCE, edição nº 2221, 

de 24 de junho de 2021, páginas 154 e 155. 

Considerando a possibilidade de atendimento de eventuais recursos até as 17 h do dia 25 de junho de 

2021, e nenhum recurso foi protocolado junto à esta Comissão Organizadora, ou mesmo no site oficial da 

empresa. 

 

Pelo exposto resolve, ratificar o Edital Complementar nº 001 e confirmar que não há qualquer 

candidato beneficiado com a isenção da taxa de inscrição para este certame. 
 

  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Ratifica-se que não há candidato(a) beneficiado(a) com a isenção da taxa de inscrição neste 

certame. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

2.1. Editais Complementares serão veiculados e publicados par que sejam dado total transparência ao 

certame.   

 

Vera MT, 29 de junho de 2021 

 

Leandro Schleicher 

Comissão Especial de Organização, Acompanhamento e Fiscalização do Processo Seletivo Público 

Portaria nº 197/2021 

http://sosconsultoria.listaeditais.com.br/
http://www.vera.mt.gov.br/
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DECLARAÇÃO DE NÃO RECURSO CONTRA O EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001 

 

 

A Comissão Especial de Organização, Acompanhamento e Fiscalização do Processo Seletivo Público, do 

Município de Vera - Estado de Mato Grosso, nomeada pela Portaria nº 197 de 06 de maio de 2021, sob a 

presidência do servidor Municipal Leandro Schleicher, no uso de suas atribuições legais, DECLARA 

que o Edital Complementar nº 001 de 22 de junho de 2021, foi publicado no site oficial da empresa 

organizadora http://sosconsultoria.listaeditais.com.br/, publicado também no site oficial do município em 

www.vera.mt.gov.br e ainda no site do Diário Oficial de Contas do TCE, edição nº 2221, de 24 de junho 

de 2021, páginas 154 e 155, e que não houve qualquer recurso administrativo impetrado contra o Edital 

Complementar, tornando o referido processo de seleção de pessoal sem qualquer benefício da isenção da 

taxa de inscrição. 

 

Diante do exposto, ratifica-se os ditames do mesmo através do Edital Complementar nº. 002. 

 

 

 

Vera MT, 29 de junho de 2021 

 

 

 

Leandro Schleicher 

Comissão Especial de Organização, Acompanhamento e Fiscalização do Processo Seletivo Público 

Portaria nº 197/2021 
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