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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARMAZÉM 
CONCURSO PÚBLICO 001/2020 

ANÁLISE DOS RECURSOS – INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 
 

O Edital 004/2020 que divulgou a análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição ao Concurso 
Público 001/2020, publicado no dia 27/03/2020, recebeu dentro do prazo estabelecido 3 (três) recursos. 
Segue abaixo as análises. 
 

Dados da solicitação 01 

INSCRIÇÃO 1969399 

CARGO Fiscal do Procon 

TIPO RECURSO Recurso para o Não Deferimento do Pedido de taxa de Inscrição 

DATA DE SOLICITAÇÃO 30/03/2020 12:54 

DESCRIÇÃO FATOS Não enviei o documento, em anexo, segue o documento. 
Sou de baixa renda também, segue meu NIS: para alguma 
consulta:20034064979. 

FUNDAMENTAÇÃO Sou doador de sangue e baixa renda. 

PEDIDO Sou doador ativo de sangue e baixa renda 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
564/1969399/abb070c78877fe2b71e6ee360d760e23.jpg  

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Os documentos comprobatórios referentes a 
isenção da taxa de inscrição deveriam ser enviados até o dia 23/03/2020, seguindo 
todas as normas estabelecidas no Edital 01/2020 e suas alterações.  

 
  

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2564/1969399/abb070c78877fe2b71e6ee360d760e23.jpg
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2564/1969399/abb070c78877fe2b71e6ee360d760e23.jpg
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Dados da solicitação 02 

INSCRIÇÃO 1968088 

CARGO Fiscal do Procon 

TIPO RECURSO Recurso para o Não Deferimento do Pedido de taxa de Inscrição 

DATA DE SOLICITAÇÃO 30/03/2020 21:14 

DESCRIÇÃO FATOS Nobre jogadores, não concordando com o indeferimento, veio informar que 
estou enquadrado nas normas vigentes. claramente comprovando ser doador 
de medula ao estar apto e cadastrado no REDOME.  

FUNDAMENTAÇÃO Fundamento meu pedido por estar enquadrado na lei 10567/97 e na lei 
17457/18 ambas do estado de Santa Catarina. Lembrando a lei federal que 
trata do assunto através da lei 13656/18 também me favorece. Isso se deve 
pelo fato que doador de medula e de sangue serem consideradas situações 
distintas. A primeira pelo fato de passar por avaliação e entrar no cadastro 
do REDOME e para isso deve estar apto. Ainda considera-se que quem 
deseja doar deverá aguardar paciente que tenha compatibilidade, já que 
não há possibilidade de tirar a medula e deixar em local até aparecer quem 
necessite, é algo mais complexo e que precisa ser realizado 
momentaneamente com o paciente exigindo uma preparação em hospita; Já 
a segunda depende somente da vontade de doar, não sendo necessário o 
paciente receber sangue momentaneamente no momento da coleta, sendo 
sangue armazenado em locais próprio.Enfim, estou no cadastro do REDOME 
apto e como doador.  O concurso do TJ-SC deferiu meu pedido de isenção 
para realizar concurso do ano de 2020 sendo considerado doador de 
medula, desta forma não poderá haver dois pesos e duas medidas ao 
interpretar a lei. 
Peço que seja feita reavaliação da situação. 

PEDIDO Deferimento da inscrição. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
564/1968088/872f37424b9e7a343e78ebf25fa3225b.pdf  

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Nobre Requerente, haja visto que o Edital 01/2020 do 
Concurso Público 01/2020, assim como o que preconiza a Lei nº 10.567/97, com sua 
alteração pela Lei nº 17.457/2018, vinculam a isenção da taxa de inscrição a efetiva 
comprovação da doação de medula óssea. 
 
Conforme preconiza a Lei Estadual nº 10.567/97, com sua alteração pela Lei nº 
17.457/2018, a qual dispõe: 
 
Art. 1º Ficam isentos do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos 
realizados no Estado de Santa Catarina os doadores de sangue e de medula. 
Art. 2º Para enquadramento ao benefício previsto por esta Lei, considera-se somente 
a doação de sangue e medula promovida a órgão oficial ou à entidade credenciada 
pela União, Estado ou Município. 
Art. 3º Os órgãos estaduais que irão realizar concurso deverão insertar em seus 
editais o benefício da isenção e as regras para sua obtenção. 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2564/1968088/872f37424b9e7a343e78ebf25fa3225b.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2564/1968088/872f37424b9e7a343e78ebf25fa3225b.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2564/1968088/872f37424b9e7a343e78ebf25fa3225b.pdf
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Art. 4º A comprovação da qualidade de doador deve ser efetuada mediante a 
apresentação e juntada de documento expedido pela entidade coletora quando da 
inscrição no concurso público. 
§ 1º O documento previsto por este artigo deverá discriminar o número e a data em 
que foram realizadas as doações, não podendo ser inferior a 03 (três) vezes anuais. 
§ 2º A comprovação da hipótese prevista pelo parágrafo único do art. 1º, será 
efetuada mediante documento específico firmado por entidade coletora oficial ou 
credenciada, que deverá relacionar minuciosamente as atividades desenvolvidas pelo 
interessado, declarando que o mesmo enquadra-se como beneficiário desta Lei. 
[...] 
 
Desta feita, infere-se do dispositivo legal que somente será considerada a doação de 
medula promovida por órgão oficial ou a entidade credenciada pela União, Estado ou 
Município. Isto é, não basta que o candidato esteja inscrito como doador de medula 
óssea, sendo indispensável que tenha realizado a doação. 
  
Salienta-se que o ato de inscrição no cadastro de doadores de medula óssea é 
voluntariado, e sendo em caso de surgir a compatibilidade com algum paciente será 
chamado para a coleta, porém o doador cadastrado pode se recursar a realizar o 
procedimento de doação. 
 
Deste modo, apenas a comprovação da inscrição para que o candidato se beneficie 
da isenção, podendo desistir do ato antes mesmo de ser concretizar a doação, 
mostra-se incabível. Sendo plenamente possível condicionar a isenção da taxa do 
certame à efetiva doação. 
 
Fundamento:  
Edital 01/2020 do Concurso Público 01/2020. 
Lei nº 10.567/97 e sua alteração pela Lei nº 17.457/2018. 
Ministério Público de Santa Catarina: Notícia Fato: 01.2019.00030818-0 
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Dados da solicitação 03 

INSCRIÇÃO 1969294 

CARGO Fiscal do Procon 

TIPO RECURSO Recurso para o Não Deferimento do Pedido de taxa de Inscrição 

DATA DE SOLICITAÇÃO 31/03/2020 12:29 

DESCRIÇÃO FATOS Solicito a revisão do indeferimento. 

FUNDAMENTAÇÃO Em contato com a unidade CRAS responsável pelo cadastramento, foi 
identificado que o sobre nome da minha mãe esta faltando o "s" em 
SchafranSki, este é o motivo. Foi feito a alteração mas dado o prazo de 
alteração pelo sistema CadÚnico ser de ate 45 dias, solicito o deferimento 
da inscrição pois o erro foi do cadastrador. Em anexo esta o comprovante da 
inscrição no CadÚnico da minha família.  

PEDIDO Deferimento da inscrição 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
564/1969294/b5e788c6d7e9a24a95de1d5953dc7be9.pdf  

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso procede a Requerente. Os documentos enviados comprovam que a 
Requerente possui registro ativo e regular no CadÚnico. 

 
  

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2564/1969294/b5e788c6d7e9a24a95de1d5953dc7be9.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2564/1969294/b5e788c6d7e9a24a95de1d5953dc7be9.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2564/1969294/b5e788c6d7e9a24a95de1d5953dc7be9.pdf
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Armazém/SC, 02 de abril de 2020 

 


