
 
 

Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1516051 

CARGO AGENTE LEGISLATIVO 

TIPO RECURSO CONTRA ISENÇÕES INDEFERIDAS  

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 02/07/2019 15:46 

DESCRIÇÃO FATOS Fato seguinte, que eu sou baixa renda, e estou desempregada. 

FUNDAMENTAÇÃO Pretendo o deferimento pelo fato que me inscrevi e perdi a data do envio do anexo. 

PEDIDO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
167/1516051/d44fe092154220252e26046a3a3e3315.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Candidata 
 
Mediante as argumentações apresentada, como tambem a comprovação de ser cadastrada 
no NIS, estamos DEFERINDO o seu pedido 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



 
 

Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1542721 

CARGO AGENTE LEGISLATIVO 

TIPO RECURSO CONTRA ISENÇÕES INDEFERIDAS  

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 01/07/2019 00:58 

DESCRIÇÃO FATOS Meu nome não saiu na lista de pedidos deferidos ou indeferidos da isenção. 

FUNDAMENTAÇÃO Mesmo com a reabertura das inscrições eu solicitei no prazo.  

PEDIDO NIS: 20653668591 
 
SE PUDEREM VERIFICAR . OBRIGADO  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado (a) Candidato (a), 
 
O seu recurso nao procede, vez que vc nao solicitou a isenção e nem anexo qualquer 
documento. Assim retificamos a nossa decisao e INDEFERIMOS o seu pedido 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



 
 

Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1548462 

CARGO AGENTE LEGISLATIVO 

TIPO RECURSO CONTRA ISENÇÕES INDEFERIDAS  

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 02/07/2019 19:58 

DESCRIÇÃO FATOS Não possuo condições financeiras para o pagamento do boleto de 100,00. Usei meu número 
do NISS e minha inscrição foi indeferida, gostaria de prestar o concurso mas sem a isenção 
não vou conseguir, gostaria de saber o porque minha isenção foi indeferida... 

FUNDAMENTAÇÃO Motivo pelo qual interponho este recurso é que minha isenção na taxa de 100,00 foi 
indeferida, não entendi o motivo já que possuo o número do NISS provando minha situação 
financeira precária, sem a isenção não conseguirei prestar o concurso, possuo renda 
insuficiente, se tirar vai fazer falta na alimentação. Gostaria que revesse o caso é deferissem 
minha isenção para o não pagamento da taxa de inscrição já que estou estudando á meses 
para esse concurso, meu pedido de isenção foi negado sem motivo eminente.  

PEDIDO Deferimento da inscrição na isenção de taxa do pagamento do pedido, possuo número do 
NISS e renda precária.  

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
167/1548462/58a8896fa4ba68f494f6d66cea2c519a.jpeg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Candidato (a) 
 
Mediante as argumentações apresentadas, como tambem a comprovação do NIS, 
DEFERIMOS  o seu pedido de Isenção da Taxa de Inscrição do Concurso 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



 
 

Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1509946 

CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

TIPO RECURSO CONTRA LISTA DE ISENÇÕES DEFERIDAS 

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 30/06/2019 19:41 

DESCRIÇÃO FATOS CONTRA ISENÇÕES INDEFERIDASCONTRA ISENÇÕES INDEFERIDAS 

FUNDAMENTAÇÃO CONTRA ISENÇÕES INCOCONTRA ISENÇÕCONTRA ISENÇÕES 
INDEFERIDASCONTRA ISENÇÕES INDEFERIDASES INDEFERIDASNTRA ISENÇÕES 
INDEFERIDASDEFERIDAS 

PEDIDO mvmvmvmvmvmvmvm 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
167/1509946/add35d3962275b45450ec5e209276343.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado Candidato, 
 
Mediante a não  comprovação no  cadastrado no CAD- UNICO, estamos INDEFERINDO o 
seu pedido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



 
 

Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1512253 

CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

TIPO RECURSO CONTRA ISENÇÕES INDEFERIDAS  

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 01/07/2019 13:25 

DESCRIÇÃO FATOS Indeferimento da taxa de inscrição no Concurso Câmara Municipal de Crixás para o cargo de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 

FUNDAMENTAÇÃO Foi indeferido meu pedido da Taxa de Inscrição, porém como comprovado no documento em 
anexo, confirma que estou devidamente inscrita no CADASTRO ÚNICO para PROGRAMAS 
SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, com cadastro devidamente atualizado, ou seja, estou 
apta a ter minha inscrição deferida. Meu NIS é 21201739634. 

PEDIDO Solicito desta forma, o deferimento da minha inscrição nº 1512253 para o cargo de AUXILIAR 
DE SERVIÇOS GERAIS. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
167/1512253/183f5e5939afde82b2ba4a08dc78ecde.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezaada Candidata 
 
Mediante a sua argumentação e documentação comprobatória apresentada estamos 
DEFERINDO o seu pedido de isenção da taxa de inscrição , devendo resultado ser publicado 
dia 03/07/2019.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



 
 

Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1517333 

CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

TIPO RECURSO CONTRA ISENÇÕES INDEFERIDAS  

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 01/07/2019 09:20 

DESCRIÇÃO FATOS Indeferimento de isenção 

FUNDAMENTAÇÃO Sou beneficiaria do bolsa familia com o nis 20400961754 

PEDIDO Deferimento de insençao  

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
167/1517333/d318cdbf9ed7c7baefed57985673248a.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado Candidato, 
 
Mediante comprovação da sua condição de cadastrada no CAD-UNICO,  estamos 
DEFERINDO o seu pedido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



 
 

Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1517430 

CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

TIPO RECURSO CONTRA ISENÇÕES INDEFERIDAS  

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 01/07/2019 09:13 

DESCRIÇÃO FATOS Isenção indeferida 

FUNDAMENTAÇÃO Sou doador de sangue 

PEDIDO Deferimento da inscrição  

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
167/1517430/e32fd4b8cf051c4486af40aeaf860521.jpeg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado Candidato, 
 
Mediante comprovação da sua condição de doador, estamos DEFERINDO o seu pedido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



 
 

Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1521869 

CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

TIPO RECURSO CONTRA ISENÇÕES INDEFERIDAS  

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 01/07/2019 05:30 

DESCRIÇÃO FATOS Minha isenção não foi deferida, sendo que meu cadastro único, nis, está atualizado 
número:16398517548. 

FUNDAMENTAÇÃO Sou de baixa renda, desempregado e com cadastro de progama sociais atualizado nis 
número:16398517548. 

PEDIDO Peço -lhes que reveja o indeferimento de isenção de inscrição e análise documento atualizado 
do nis em anexo, meu cadastro foi atualizado em dezembro de 2018 e defira minha isenção. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
167/1521869/4e8409d991db44c6f963b7643dfe3816.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado Candidato, 
 
Mediante comprovação de cadastrado no CAD- UNICO, estamos DEFERINDO o seu pedido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



 
 

Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1518964 

CARGO MEMBRO DO CONTROLE INTERNO 

TIPO RECURSO CONTRA ISENÇÕES INDEFERIDAS  

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 02/07/2019 12:16 

DESCRIÇÃO FATOS O numero do nis está correto. 
14111978319 

FUNDAMENTAÇÃO Estou cadastrado no cad único à mais de 3 anos já fui insento em outros concursos. 

PEDIDO Deferimento da inscrição 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Candidata 
 
Mediante as argumentações apresentada, como também a comprovação de ser cadastrada 
no NIS, estamos DEFERINDO o seu pedido 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



 
 

Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1510582 

CARGO MOTORISTA 

TIPO RECURSO CONTRA ISENÇÕES INDEFERIDAS  

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 01/07/2019 08:43 

DESCRIÇÃO FATOS Em publicação preliminar dos candidatos que obtiveram isenção da taxa de inscrição no dia 
30/062019, não consta o nome do candidato.  

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente  cabe destacar, que o candidato fez sua inscrição ao cargo acima mencionado 
com pedido de isenção da taxa de inscrição no dia 10/06, na primeiras horas de abertura. 
Seguindo as orientações do "SITE" no campo de dados com o preenchimento dos dados 
pessoais e posteriormente no campo de isenção da taxa de inscrição. foi feita na opção 
doador de sangue  "upload" do certificado de doação de sangue (comprovante) sendo 
demonstrado na quele campo apenas que o arquivo foi inserido e de cor azul e nenhum 
comprovante da realização do procedimento.    

PEDIDO Por fim, diante do incidente e tempestivamente, venho esclarecer e de forma honesta que ao 
consultar os dados pessoais foi verificado no campo do pedido de isenção consta que NÃO foi 
feito o pedido para essa opção. Porém, foi feita essa opção conforme documento anexo. 
Diante do exposto, e de forma simples e objetiva, requer que a comissão de julgamento dessa 
ilustríssima Banca examinadora defira a isenção da taxa de inscrição.       

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
167/1510582/2655cd79217a1dc73b16c4f76962a21a.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado Candidato 
 
Mediante a apresentação da comprovação de doador de sangue, estamos DEFERINDO o seu 
recurso 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



 
 

Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1486982 

CARGO SECRETARIO PARLAMENTAR NÍVEL I 

TIPO RECURSO CONTRA ISENÇÕES INDEFERIDAS  

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 01/07/2019 13:46 

DESCRIÇÃO FATOS  Eu, Carine Ribeiro Pereira, candidata do Concurso Público Câmara Municipal de Crixás, 
Edital nº 001, inscrição nº 1486982, cargo de Secretário Parlamentar Nível I, venho por meio 
deste recurso administrativo, requerer a reconsideração da decisão que indeferiu a taxa de 
isenção de minha inscrição. 

FUNDAMENTAÇÃO Minha isenção de inscrição encontra amparo legal através do CadÚnico, sistema do governo 
federal em que, de acordo com a faixa de renda familiar, tem-se o direito de ser isento do 
pagamento das taxas de certames, situação esta que se perfectbiliza quando do 
cadastramento que realizei junto ao CRAS do meu Município, conforme segue em anexo o 
número do NIS, juntamente com o comprovante de cadastro no sistema.  
Não há óbice portanto, para que o pedido de isenção de taxa seja indeferido. Ademais em 
outras instituições e bancas organizadores já obtive êxito quando do requerimento de 
isenção da taxa dos certames que realizei. 

PEDIDO Por tais motivos e através da prova documental acostada no requerimento, solicito uma 
reanálise, a fim de que defira o pedido de isenção da taxa de inscrição do certame aqui 
discutido. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
167/1486982/d2fb2c2fd91c646d533b43bb75ad1ae5.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado Candidato 
 
Estamos retificando a decisão que deferiu o seu pedido, pois constatamos que vc, nao fez 
solicitação, para tanto nao cabe o seu pedido. Assim retificamos a nossa decisão no sentido 
de INDEFERIR o seu pedido de isenção. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



 
 

Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1514604 

CARGO TELEFONISTA 

TIPO RECURSO CONTRA ISENÇÕES INDEFERIDAS  

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 01/07/2019 08:57 

DESCRIÇÃO FATOS Meu pedido pra prova não foi deferido 

FUNDAMENTAÇÃO Sou portadora do bolsa família é doadora de sangue 

PEDIDO Deferimento da inscrição  

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
167/1514604/b7829775c24de7f241b967f89adce4e3.jpeg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado Candidato, 
 
Mediante comprovação de cadastrado no CAD- UNICO, estamos DEFERINDO o seu pedido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



 
 

Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1537589 

CARGO TELEFONISTA 

TIPO RECURSO CONTRA ISENÇÕES INDEFERIDAS  

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DATA DE SOLICITAÇÃO 01/07/2019 09:04 

DESCRIÇÃO FATOS preciso que aceite a minha insençao , pelo o motivo de nao ter condiçoes financeiras . E 
quero   muito trabalhar nesta area 

FUNDAMENTAÇÃO pelo o motivo de concorrer a uma vaga de emprego , pois percebo estar apta para exercer 
esta funçao, tenho varios cursos nesta area. 

PEDIDO ao preencher todos os requisitos solicitados , percebi que todos foram suficientes para ser 
analisados... 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezada Candidata 
 
Mediante a sua argumentação apresentada estamos DEFERINDO o seu pedido de isenção 
da taxa de inscrição , devendo resultado ser publicado dia 03/07/2019.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

 


