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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXA 

EDITAL Concurso Público - Nº 001/2021 

CARGO Técnico de Controle Interno 

TIPO RECURSO Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/07/2021 às 10h 53min 

PEDIDO Diante disso, pede-se reconsideração e consequente deferimento deste 
recurso de isenção de taxa de inscrição (Doação de Sangue). 

DESCRIÇÃO FATOS A Interposição do recurso se refere ao Indeferido da taxa de isenção 
(Doação de Sangue), segundo consta estava em desacordo item 3.13.4 do 
edital. 

DESCRIÇÃO No texto do supracitado edital menciona-se:  
"3.13.4 O documento mencionado no item anterior deverá discriminar o 
número e a data em que  foram  realizadas  as  doações,  não  podendo  
ser  inferior  a  03  (três)  vezes no  período  de12 (doze) meses para 
doadores de sangue e 01(uma) vez no período de 12(doze) meses para 
doadores de medula, a contar da data de publicação do Edital." 
 
Em análise ao documento enviado (dentro do prazo legal) houve doação 
de sangue referente às datas 13/11/2020, 04/02/2021 e 06/07/2021, 
respeitando o que prevê o ponto 3.13.4 do edital de abertura 001/2021 
(Seara-SC). Isso porque, a doação mais próxima de vencer é somente em 
13/11/2021, ou seja, aproximadamente, 4 meses ainda. 
 
Fato esse que demonstra regularidade nos termos do edital se 
comparado ao prazo de 12 meses, com 3 doações de sangue, não 
havendo motivos para seu indeferimento. 
Consta em anexo, o mesmo documento enviado no pedido de isenção. 
Diante disso, pede-se reconsideração e consequente deferimento deste 
recurso. 
 

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recurso
s/2777/2092187/c10fc4262ff6f0912c4ffd3993a03df8.pdf 

RESPOSTA O Edital assim prevê: “3.13.4 O documento mencionado no item anterior deverá 
discriminar o número e a data em que foram realizadas as doações, não 
podendo ser inferior a 03 (três) vezes no período de 12(doze) meses para 
doadores de sangue e 01(uma) vez no período de 12(doze) meses para doadores 
de medula, a contar da data de publicação do Edital.” 
Logo, o período em que o candidato deve comprovar que realizou as doações é 
entre 25/06/2021(data de publicação do Edital) a 25/06/2020(12 meses). 
O candidato apresentou as seguintes doações: 13/11/2020, 04/02/2021 e 
06/07/2021. 
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A doação realizada na data de 06/07/2021 encontra-se fora do período 
estabelecido, ou seja, realizada após a publicação do edital. 
Indefere-se. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Concurso Público - Nº 001/2021 

CARGO Técnico de Controle Interno 

TIPO RECURSO Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/07/2021 às 18h 56min 

PEDIDO Deferimento da Inscrição nº 2092712, por inexistência de Lei Municipal 
disciplinadora de concessão de isenção da taxa de inscrição em concurso 
público para os regularmente inscritos no Banco de Doadores de  Medula 
Óssea (REDOME), por ausência de convocação e a realização de doação.  
 
Critério já utilizado pelo TJSC no edital nº 01/2020, corresponde ao uso da 
razoabilidade para tal finalidade, tendo em vista as diversas 
interpretações dada a atual legislação estadual. 
 
 

DESCRIÇÃO FATOS Ausência de Lei Municipal disciplinadora da restrição de isenção de taxa 
de inscrição aos cadastrados regularmente no banco de dados do 
REDOME. 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DESCRIÇÃO Exmº Senhores (as) da Banca, 
 
Eu, Luiz Fernando Freitas, candidato ao cargo de Técnico de Controle 
Interno, identificado pela inscrição nº 2092712, venho diante de vossas 
excelências devido ter obtido indeferimento ao pedido de isenção da 
taxa de inscrição na condição de doador de medula óssea, aparado pelas 
Leis Federal e Estadual. 
 
Os Editais nºs 01 e 02/2021 de Seara-SC inovam a Legislação vigente do 
Estado de Santa Catarina no que tange aos doadores de medula. Veja-se 
que a Lei Estadual n° 10.567/1997 já fora utilizada para o amparo à 
isenção nos Editais do próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina 
(edital nº 01/2020) apenas aos cadastrados na condição de doador de 
medula, e não aos que de fato tivessem sido submetidos ao 
procedimento de fato.  
 
Nos anexos senhores (as) podem observar o edital do TJSC e a lista de 
isentos, sem que fosse aplicada tal prerrogativa como previsto no Edital 
desta respeitada Prefeitura Municipal de Seara-SC. 
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De igual forma o edital nº 01/2020 de Bom Jardim da Serra/SC, o qual 
concedeu isenção, inclusive a este Candidato que voz direciona este 
recurso, sem a exigência de comprovações de uma sequer doação de 
fato de medula óssea. 
 
A Legislação Estadual (Lei nº 10.567/97) não prevê em seu texto a 
obrigatoriedade de apresentação de documentos comprobatórios do 
procedimento de doação; de tal sorte que a melhor interpretação é 
cabida tão somente para doadores de sangue que claramente já possuía 
no texto da norma o quantitativo de três (3) doações, antes da alteração 
dada pela Lei nº 17.457/2018, qual tornou, a meu ver, a Lei 10.567/97 
ambígua e com diversas interpretações a respeito, o que requer uma 
interpretação razoável como também o fez o Tribunal de Justiça e, foi 
feliz em não requerer no edital um quantitativo de doações, mas tão 
somente a documentação da condição de doadores. 
 
A exigência de uma (1) doação, neste sentido, afronta a própria 
interpretação já dada, como já dito, pelo Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina (edital nº 01/2020); e, em outro ângulo, o próprio MPSC já se 
pronunciou no sentido de que a Lei 10.567/97 possui vícios e, é ambígua.  
Assim, o que seria mais razoável seria de ter uma Lei Municipal de Seara-
SC disciplinando o Concurso Público e as formas de isenção, trazendo em 
seu texto a exigência de ao menos uma (1) doação, disciplinando assim a 
omissão dada pela Lei nº 10.567/97 do Estado; porém, na minha busca 
não foi possível identificar a existência de normatização através de Lei 
Municipal em Seara/SC. 
 
Por fim, diante do exposto, submeto a análise de Vossas Excelências os 
edital supra citados (TJSC e Bom Jardim da Serra) para que, também 
possa ser aplicado por esta respeitada Municipalidade o princípio da 
razoabilidade, caso inexista Lei Municipal que discipline a condição 
(exigência) de uma (1) doação dos que estão regularmente cadastrados 
junto ao Banco de Doadores de Medula Óssea (REDOME). 
 
Pelo exposto, pede-se deferimento a isenção da taxa de inscrição ao 
Cargo Técnico de Controle Interno. 
 
Respeitosamente, 
 
 

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recurso
s/2777/2092712/532b0e52c4aa8fb26aab0fffc8e96b18.pdf 

RESPOSTA O Edital assim prevê: “3.13.4 O documento mencionado no item anterior deverá 
discriminar o número e a data em que foram realizadas as doações, não 
podendo ser inferior a 03 (três) vezes no período de 12(doze) meses para 
doadores de sangue e 01(uma) vez no período de 12(doze) meses para 
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doadores de medula, a contar da data de publicação do Edital.” 
“3.13.1 Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição os doadores de sangue 
e de medula, nos termos da Lei Estadual n° 10.567/1997.” 
Verifica-se que a municipalidade utilizou como parâmetro e, por analogia, a lei 
estadual que disciplina a matéria, qual não possui previsão expressa quanto aos 
critérios a serem exigidos para comprovação da condição de doador de medula, 
exceto a previsão genérica contida no §1º do art. 4º daquela lei. 
A mencionada legislação prevê ainda que os órgãos que irão realizar concurso 
deverão insertar em seus editais o benefício da isenção e as regras para sua 
obtenção. (art. 3º Lei 10.567/1997) 
Logo, as regras constantes no edital foram estabelecidas pela municipalidade, de 
acordo com a lei. 
Havendo discordância com as regras editalícias, o candidato deveria ter se 
utilizado do momento oportuno para impugnação do Edital, o que não o fez. 
Diante do exposto, indefere-se. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Concurso Público - Nº 001/2021 

CARGO Psicólogo 

TIPO RECURSO Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/07/2021 às 18h 19min 

PEDIDO Deferimento da isenção da taxa de inscrição 

DESCRIÇÃO FATOS Não foi concordado com o indeferimento, pelos motivo a seguir expostos. 

DESCRIÇÃO Razões Recursais sobre o indeferimento  da isenção da taxa de inscrição 
Requeiro a V.Sa, uma reanálise da situação em escopo.  
Considerando que o edital prevê a situação de isenção da taxa de 
inscrição para doadores de medula,  e que essa modalidade de doação 
difere da doação de sangue, bem como qualifica o candidato para uma 
intervenção futura quando solicitado, verifica-se  dessa forma, que o  
indeferimento não encontra-se com embasamento legal. 
Devemos levar em consideração, que a compatibilidade de doadores de 
medula é em média  de um a cada cem mil pessoas, e assim,  poucas são 
as pessoas que conseguem realizar de fato a doação.  
Importante ressaltar, que o doador de medula realiza um cadastro 
nacional e a partir desse momento, fica apto a realizar o procedimento 
quando solicitado, sendo que isso pode demorar muitos anos, ficando 
com o cadastro disponível até os 60 anos de idade.  
Em relação aos doadores de sangue, é compreensível que o edital 
preveja o número mínimo de doações, entretanto, sobre a doação de 
medula, o edital não poderia prever essa exigência, até por que essa 
quantidade mínima de uma doação de medula no período de 12 meses 
não está prevista na lei Estadual que rege o assunto, ou  seja, a lei Lei 
Estadual n° 10.567/1997. 
A candidata requerente encontra-se em dia no cadastro do Registro 
Nacional de Doadores voluntários de Medula Óssea (REDOME) sob o 
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código de identificação DRM 4211147. 
Por fim, diante do exposto e por ser medida imprescindível, requer que 
seja aceita a presente  solicitação de isenção da taxa de inscrição,  pois 
como já demonstrado, a doação de Medula Óssea é diferente das 
demais doações, possuindo um procedimento peculiar e muito 
importante para salvar vidas, e com isso, o indeferimento irá em 
desencontro com a moralidade pública, um dos pilares do nosso Direito 
Administrativo e demais normas do Ordenamento Jurídico Brasileiro. 
 
 

RESPOSTA O Edital assim prevê: “3.13.4 O documento mencionado no item anterior deverá 
discriminar o número e a data em que foram realizadas as doações, não 
podendo ser inferior a 03 (três) vezes no período de 12(doze) meses para 
doadores de sangue e 01(uma) vez no período de 12(doze) meses para 
doadores de medula, a contar da data de publicação do Edital.” 
“3.13.1 Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição os doadores de sangue 
e de medula, nos termos da Lei Estadual n° 10.567/1997.” 
Verifica-se que a municipalidade utilizou como parâmetro e, por analogia, a lei 
estadual que disciplina a matéria, qual não possui previsão expressa quanto aos 
critérios a serem exigidos para comprovação da condição de doador de medula, 
exceto a previsão genérica contida no §1º do art. 4º daquela lei. 
A mencionada legislação prevê ainda que os órgãos que irão realizar concurso 
deverão insertar em seus editais o benefício da isenção e as regras para sua 
obtenção. (art. 3º Lei 10.567/1997) 
Logo, as regras constantes no edital foram estabelecidas pela municipalidade, de 
acordo com a lei. 
Havendo discordância com as regras editalícias, o candidato deveria ter se 
utilizado do momento oportuno para impugnação do Edital, o que não o fez. 
Diante do exposto, indefere-se. 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Concurso Público - Nº 001/2021 

CARGO Técnico de Controle Interno 

TIPO RECURSO Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/07/2021 às 19h 20min 

PEDIDO Solicito Isenção de pagamento de taxa de Inscrição 

DESCRIÇÃO FATOS Solicito Isenção de pagamento de taxa de Inscrição 

DESCRIÇÃO O edital pede que o doador de medula tenha doado medula no minimo 
uma vez ao ano, sendo que a lei da isenção é para beneficiar não só 
candidatos que doaram bem como são possíveis doadores de medula 
cadastrados no REDOME, visto que a doação de medula é raríssima de 
acontecer devido à compatibilidade, por este motivo o comprovante de 
doador é o cadastro no REDOME. 

RESPOSTA O Edital assim prevê: “3.13.4 O documento mencionado no item anterior deverá 
discriminar o número e a data em que foram realizadas as doações, não 
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podendo ser inferior a 03 (três) vezes no período de 12(doze) meses para 
doadores de sangue e 01(uma) vez no período de 12(doze) meses para 
doadores de medula, a contar da data de publicação do Edital.” 
“3.13.1 Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição os doadores de sangue 
e de medula, nos termos da Lei Estadual n° 10.567/1997.” 
Verifica-se que a municipalidade utilizou como parâmetro e, por analogia, a lei 
estadual que disciplina a matéria, qual não possui previsão expressa quanto aos 
critérios a serem exigidos para comprovação da condição de doador de medula, 
exceto a previsão genérica contida no §1º do art. 4º daquela lei. 
A mencionada legislação prevê ainda que os órgãos que irão realizar concurso 
deverão insertar em seus editais o benefício da isenção e as regras para sua 
obtenção. (art. 3º Lei 10.567/1997) 
Logo, as regras constantes no edital foram estabelecidas pela municipalidade, de 
acordo com a lei. 
Havendo discordância com as regras editalícias, o candidato deveria ter se 
utilizado do momento oportuno para impugnação do Edital, o que não o fez. 
Diante do exposto, indefere-se. 

STATUS Indeferido. 

 

 

Seara – SC, 22 de Julho de 2021. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Comissão de Acompanhamento 

 

 

 

 


