Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
AMANDA CHAMILE ALVES apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Minha isenção foi indeferida, mas não vi a razão, tendo em vista que todos os documentos pedidos foram
providenciados, sendo assim, gostaria de nova avaliação”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).

II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:

a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para o cargo,
informou a condição de desempregado e de fato constatamos que os mesmos estão incompletos.
Salientamos que a página referente ao último contrato de trabalho não foi enviada para confirmação de
sua solicitação.
Sendo assim, não serão aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição, acréscimos ou alterações das informações prestadas.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
APARECIDA DO SOCORRO SENA apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Fiz o pedido de isenção no site exames consultores e auditores e entreguei os documentos no setor RH da
prefeitura mas meu nome não apareceu na lista de isenção”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).

II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:

a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária, bem como faz menção à
forma de solicitação de isenção “VIA INTERNET”.
Salientamos que embora a recorrente tenha encaminhado documentos de comprovação, informamos que o
pedido de isenção não foi feito corretamente através de nosso site, motivo pelo qual o nome não foi
divulgado.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
BEATRIZ GOMES FONSECA apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Ao efetuar a inscrição da Senhorita Beatriz Gomes Fonseca, fez-se constar Beatriz Gomes da Fonseca
provável erro que originou o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. Em anexo cópia do
documento de identidade da recorrente”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame

repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).
II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente o cadastro e os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para
o cargo, informou a condição de CADÚNICO.
Salientamos que o nome foi informado incorretamente no momento do cadastro pelo recorrente.
As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo assim, não serão
aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos ou
alterações das informações prestadas para reenvio ao CADÚNICO.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda.
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
CLAUDIO GOMES DE ARAÚJO apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Foi indeferido pedido de isenção de taxa em decorrência de ausência de documentação necessária, este
consta junto ao recurso que esta sendo enviado, comprovando razão pela qual ouve solicitação de isenção”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).

II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:

a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente os documentos apresentados pelo recorrente que, ao se inscrever para o cargo,
informou a condição de desempregado e de fato os mesmos estão incompletos.
Salientamos que a página referente ao último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em
branco logo após a última página na qual conste o último contrato, não foram enviadas para
confirmação de sua solicitação.
Sendo assim, não serão aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição, acréscimos ou alterações das informações prestadas.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda.
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
DAIANA APARECIDA TEIXEIRA MATOS FELIPE apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“venho pedir a revisão do meu pedido de isenção de taxa de inscrição do referido concurso pois o NIS
informado é o mesmo informado na inscrição e também o nome completo da inscrição é o mesmo registrado
no cadastro Único. Seguem anexos: formulário de inscrição, comprovante de cadastramento, cópia do RG e
impressão do indeferimento”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
De fato houve um equivoco quanto a analise do pedido. A documentação apresentada esta de acordo com
o solicitado em Edital.
Portanto, o Resultado dos Pedidos de Isenção encontra-se Retificado.
Por fim, somos pelo DEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
EDILAINE FERNANDES DE OLIVEIRA apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“De acordo com o Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA, página 3 item 3 II e 3.2, cumpro todos os requisitos necessários para o deferimento do
pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, conforme se comprova com documentos anexados”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame

repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).
I.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

II.

candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.

3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Verificamos novamente os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para o cargo,
informou a condição de desempregado e de fato constatamos que os mesmos estão incompletos.
Salientamos que a página referente ao último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em
branco logo após a última página na qual conste o último contrato, não foram enviadas para
confirmação de sua solicitação.
Sendo assim, não serão aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição, acréscimos ou alterações das informações prestadas.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
FABRÍCIA MEIRA OLIVEIRA apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Recurso indeferido pois não apresentou os documentos conforme exigido no Edital para analise do pedido”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).

II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:

a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Verificamos novamente os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para o cargo,
informou a condição de desempregado e de fato constatamos que os mesmos estão incompletos.
Salientamos que a página referente ao último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em
branco logo após a última página na qual conste o último contrato, não foram enviadas para
confirmação de sua solicitação.
Sendo assim, não serão aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição, acréscimos ou alterações das informações prestadas.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
GILDENE APARECIDA OLIVEIRA REIS apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Eu declaro que até a presente data, não tenho emprego, pois estou desempregada desde o dia 04 de maio de
2020. Necessito fazer o concurso e não tenho condições financeiras de fazer o pagamento das taxas, como
constam os demais documentos anexos.”

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame

repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).
II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para o cargo,
informou a condição de desempregado e de fato os mesmos estão incompletos.
Salientamos que a página referente ao último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em
branco logo após a última página na qual conste o último contrato, não foram enviadas para
confirmação de sua solicitação.
Sendo assim, não serão aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição, acréscimos ou alterações das informações prestadas.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda.
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
HELENICE DE SOUSA FERNANDES apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Entro em recurso, pois minha taxa de isenção não foi deferida pelo motivo de ter um erro na digitação do meu
nome. Peço encarecidamente que analisem novamente meu pedido de isenção. Observação: meu nome já foi
digitado corretamente. (Já houve conserto)”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame

repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).
II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente
preenchido e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente o cadastro e os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para
o cargo, informou a condição de CADÚNICO.
Salientamos que o nome foi informado incorretamente no momento do cadastro pelo recorrente.
As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo assim, não serão
aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos ou
alterações das informações prestadas para reenvio ao CADÚNICO.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda.
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
IVANETE DE JESUS VIEIRA apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Diante do vigente resultado do processo venho recorrer do meu pedido de isenção da inscrição para o
concurso municipal de Itamarandiba. Como observo meu nome na inscrição encontra-se incorreto da mesma
forma solicito alteração para o nome correto assim confirmando minha identidade”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame

repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).
II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente o cadastro e os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para
o cargo, informou a condição de CADÚNICO.
Salientamos que o nome foi informado incorretamente no momento do cadastro pelo recorrente.
As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo assim, não serão
aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos ou
alterações das informações prestadas para reenvio ao CADÚNICO.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
JACIARA APARECIDA FERNANDES apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Entro em recurso, pois minha taxa de isenção não foi deferida pelo motivo de ter um erro na digitação do meu
nome. Peço encarecidamente que analisem novamente meu pedido de isenção. Observação: Já ouve o
conserto do meu nome”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame

repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).
II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente o cadastro e os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para
o cargo, informou a condição de CADÚNICO.
Salientamos que o nome foi informado incorretamente no momento do cadastro pelo recorrente.
As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo assim, não serão
aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos ou
alterações das informações prestadas para reenvio ao CADÚNICO.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
JULIANA APARECIDA ALVES apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Não possuo carteira de trabalho ainda e por falta dela foi indeferido e não tenho condição de pagar a taxa”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).

II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
c)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

d)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:

a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para o cargo,
informou a condição de desempregado e de fato constatamos que os mesmos estão incompletos.
A recorrente poderia ter optado por uma das outras condições informadas no edital, como CADÚNICO ou
HIPOSSUFICIÊNCIA, onde a documentação solicitada não exige a carteira de trabalho.
Sendo assim, não serão aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição, acréscimos ou alterações das informações prestadas.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda.
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
JULIANA APARECIDA SENA apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Meu nome não consta na lista de resultado de pedido de isenção da taxa de pagamento”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame

repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).
II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária, bem como faz menção à
forma de solicitação de isenção “VIA INTERNET”.
Salientamos que embora a pretendente tenha encaminhado documentos de comprovação (referente à
inscrição nº 2201), informamos que o pedido de isenção não foi feito corretamente através de nosso site,
motivo pelo qual o nome não foi divulgado.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
LEANDRA DE JESUS CARVALHO apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Entro em recurso, pois minha taxa de isenção não foi deferida pelo motivo de ter um erro na digitação do meu
nome. Peço encarecidamente que analisem novamente meu pedido de isenção”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).

II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:

a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente o cadastro e os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para
o cargo, informou a condição de CADÚNICO.
Salientamos que o nome foi informado incorretamente no momento do cadastro pelo recorrente.
As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo assim, não serão
aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos ou
alterações das informações prestadas para reenvio ao CADÚNICO.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
LINDALVA DE JESUS ALVES apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Diante do vigente resultado do processo venho recorre do meu pedido de isenção da inscrição para o
concurso municipal de Itamarandiba. Como observado meu nome na inscrição encontra-se incorreto da mesma
forma solicito alteração para o nome correto assim confirmando minha identidade. Nome correto: Lindalva de
Jesus Alves. Junto com o mesmo anexo também uma fotocópia dos meus documentos.”

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame

repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).
II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente o cadastro e os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para
o cargo, informou a condição de CADÚNICO.
Salientamos que o nome foi informado incorretamente no momento do cadastro pelo recorrente.
As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo assim, não serão
aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos ou
alterações das informações prestadas para reenvio ao CADÚNICO.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
LUCIMAIA PAULA FERREIRA apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Estou entrando com recurso. Pois o nome do candidato foi ortografado errado. Sendo o certo Lucimaia Paula
Ferreira, e no comprovante foi escrito Luciamaia Paula Ferreira, por isso que foi indeferido ao pesquisar o
nome no cadastro único”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).

II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:

a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente o cadastro e os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para
o cargo, informou a condição de CADÚNICO.
Salientamos que o nome foi informado incorretamente no momento do cadastro pelo recorrente.
As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo assim, não serão
aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos ou
alterações das informações prestadas para reenvio ao CADÚNICO.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
MAGDA ESTELA PARANHOS SAMPAIO apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Peço a correção do nome, e isenção do pedido”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).

II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente
preenchido e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido e
assinado;
b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:

f)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

g)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

h)

fraudar e/ou falsificar documento;

i)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

j)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente o cadastro e os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para
o cargo, informou a condição de CADÚNICO.
Salientamos que o nome foi informado incorretamente no momento do cadastro pelo recorrente.
As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo assim, não serão
aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos ou
alterações das informações prestadas para reenvio ao CADÚNICO.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
MICHELE STEFANI GOMES apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Recurso indeferido pois não apresentou os documentos conforme exigidos no edital para análise do pedido”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).

II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:

a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para o cargo,
informou a condição de desempregado e de fato constatamos que os mesmos estão incompletos.
Salientamos que a página referente ao último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em
branco logo após a última página na qual conste o último contrato, não foram enviadas para
confirmação de sua solicitação.
Sendo assim, não serão aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição, acréscimos ou alterações das informações prestadas.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
NATALINA ALVES ROCHA COLEHO apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Recurso indeferido pois não apresentou os documentos conforme exigidos no edital para análise do pedido”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).

II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:

a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para o cargo,
informou a condição de CADÚNICO e de fato constatamos que os mesmos estão incompletos.
Salientamos que a cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal,
não foi enviada para confirmação de sua solicitação.
Sendo assim, não serão aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição, acréscimos ou alterações das informações prestadas.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
NATÁLIA AZEVEDO DA COSTA apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Entro em recurso, pois minha taxa de isenção não foi deferida pelo motivo de ter um erro na digitação do meu
nome. Peço encarecidamente que analisem novamente meu pedido de isenção”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).

II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:

a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente o cadastro e os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para
o cargo, informou a condição de CADÚNICO.
Salientamos que o nome foi informado incorretamente no momento do cadastro pelo recorrente.
As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo assim, não serão
aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos ou
alterações das informações prestadas para reenvio ao CADÚNICO.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
REGINALDO ALVES SAMPAIO apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Foi enviado no prazo”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).

II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:

a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para o cargo,
informou a condição de CADÚNICO e de fato constatamos que os mesmos estão incorretos.
Salientamos que o comprovante do CADÚNICO encaminhado para analise do pedido não se refere à
pessoa requerente, e sim, a outro membro da família.
Sendo assim, não serão aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição, acréscimos ou alterações das informações prestadas.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
SIDINEIA GOMES FERNANDES apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Foi indeferido pedido de isenção de taxa em decorrência de ausência de documentação necessária, estes
consta junto ao recurso que está sendo enviado, comprovando razão pelo qual houve solicitação de isenção.
(comprovante cadastramento único)”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).

II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:

a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente o cadastro e os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para
o cargo, informou a condição de CADÚNICO.
Salientamos que o nome foi informado incorretamente no momento do cadastro pelo recorrente.
As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo assim, não serão
aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos ou
alterações das informações prestadas para reenvio ao CADÚNICO.

Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda.
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
STÉFFANE DE OLIVEIRA ROCHA SOARES apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“No resultado consta que estou dentro do perfil. Contudo meu nome difere do registro do CadUnico. Esclareço
que a divergência é devido a abreviação do nome de inscrição. Stéffane de O. R. Soares, sendo Stéffane de
Oliveira Rocha Soares. Segue em anexo documentos comprobatórios. Tentei editar na página de inscrição
mais não foi possível”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto

Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).
II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente
preenchido e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente o cadastro e os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para
o cargo, informou a condição de CADÚNICO.
Salientamos que o nome foi informado incorretamente no momento do cadastro pelo recorrente.
As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo assim, não serão
aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos ou
alterações das informações prestadas para reenvio ao CADÚNICO.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
STELA APARECIDA VAZ apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Não possuo emprego formal”.

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).

II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:

a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente os documentos apresentados pela recorrente que, ao se inscrever para o cargo,
informou a condição de desempregado e de fato constatamos que os mesmos estão incompletos.
Salientamos que a página referente ao último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em
branco logo após a última página na qual conste o último contrato, não foram enviadas para
confirmação de sua solicitação.
Sendo assim, não serão aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição, acréscimos ou alterações das informações prestadas.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
WALLISSON JUNIOR PIRES ALVES apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Foi indeferido pedido de isenção de taxa em decorrência de ausência de documentação necessária, estes
consta junto ao recurso que está sendo enviado, comprovando razão pelo qual houve solicitação de isenção.”

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:

a)
b)
c)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).

II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do
candidato - Cargo pleiteado

6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:

a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente os documentos apresentados pelo recorrente que, ao se inscrever para o cargo,
informou a condição de desempregado e de fato constatamos que os mesmos estão incompletos.
Salientamos que as páginas de identificação do trabalhador e referente ao último contrato de
trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na qual conste o último
contrato, não foram enviadas para confirmação de sua solicitação.
Sendo assim, não serão aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição, acréscimos ou alterações das informações prestadas.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda.
Setor de Concursos

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itamarandiba
NESTA
Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – Concurso
Público – Edital nº 01/2020.
DO RECURSO
WESLEY RENAN SILVA FERREIRA apresentou recurso administrativo dizendo o seguinte:
“Tive meu pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido, mas deve ter havido alguma falha ao analisar,
pois pedi a isenção por meio de critério de desempregado, pois estou desde 31/03 desempregado como mostra na minha
carteira de trabalho, e não recebi/recebo seguro desemprego, pois fiqueis apenas 4 meses de carteira assinada e era mão de
obra temporária. Esse foi meu único emprego que tive de carteira assinada, e estou desempregado desde o dia 31/03! E
tenho clara certeza de que mandei todos os documentos que pediam no edital, inclusive a mulher que recebeu conferia de
cada pessoa e se tivesse algo errado ou faltando, ela falava como vi de algumas pessoas, e o meu tava tudo certinho, como
o Xerox de todas as página da minha identificação na carteira de trabalho, Xerox da página do meu último emprego (que foi o
único que tive) e Xerox da próxima página depois da do último emprego (que está em branco) e imprimi, preenchi e assinei o
modelo de anexo que pedia, coloquei tudo no envelope certinho e escrevi por fora do envelope o que era pra escrever.
Segue em anexo minha carteira de trabalho digital para confirmar (caso precise)!”

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso – de forma fundamentada:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.

Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Publicação do Edital (e suas retificações);
indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade;
erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
realização das provas;
questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
qualquer outra decisão proferida no certame.

NOSSO PARECER
O edital fez constar:
V – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
1.

Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o candidato de baixa renda, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento
da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção
do pagamento da taxa de inscrição.

2.

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado “VIA INTERNET”, através do
endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br, em período e horário estabelecidos no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

3.

A isenção deverá ser solicitada por uma das seguintes formas:

I.

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem
membros de família de baixa renda, deverão informar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, em situação válida (a entidade organizadora do certame
repassará os dados informados ao órgão gestor do CadÚnico (Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome), para a verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato).
II.

candidatos desempregados, deverão informar que estão diante das seguintes situações,
cumulativamente:

a)

não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS);

b)

não possuir vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;

c)

não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal;

d)

não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma.

III. candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de
inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família), deverão informar essa condição.
3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-I, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal;

c)

Comprovante de Cadastramento no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal,
emitido no site: (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) ou pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-II, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na
qual conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no
momento do envio); ou da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à
Administração Pública pelo regime estatutário.

3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 3-III, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a)

requerimento próprio, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital, devidamente preenchido
e assinado;

b)

cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal.

4.

Os documentos conforme instrução nos subitens 3.1 a 3.3, deverão ser enviados à EXAME AUDITORES
& CONSULTORES LTDA - EPP, através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), ou protocolados na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO XI deste Edital).

5.

O envelope deverá ter escrito em seu exterior os seguintes dizeres:
Concurso Público – Edital nº 01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA - Pedido de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição –
Nº de Inscrição - Nome completo do

candidato - Cargo pleiteado
6.

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, QUE RESPONDERÁ CIVIL E
CRIMINALMENTE pelo teor das afirmativas que fizer.

7.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a)

deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;

b)

omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c)

fraudar e/ou falsificar documento;

d)

não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo
nas situações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;

e)

não enviar ou protocolar os documentos exigidos dentro do prazo.

8.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio de
documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.

9.

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

10. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição não garante ao interessado a referida isenção, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte dos organizadores.
11. O envio da documentação exigida para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, através dos
correios, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA
- EPP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a
seu destino, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores.
12. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos
de documentos ou alterações das informações prestadas.

Como pode ser verificado, o Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da
isenção de taxa de inscrição.
Verificamos novamente os documentos apresentados pelo recorrente e de fato os mesmos estão
incompletos.
Salientamos que a página referente ao último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em
branco logo após a última página na qual conste o último contrato, não foram enviadas para
confirmação de sua solicitação.
Sendo assim, não serão aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição, acréscimos ou alterações das informações prestadas.
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Exame Auditores & Consultores Ltda
Setor de Concursos

