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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU 

 
EDITAL N. 03 – DIVULGA O JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA 
TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
O MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO, através da Comissão Especial de Concurso Público - CECP, nomeada pelo 

Decreto n.167/22, torna público o presente edital para divulgar o JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, dos seguintes candidatos recorrentes: 

 

1) ID INSCRIÇÃO: 365622 

CARGO: PROFESSOR - PEDAGOGIA 

 

JULGAMENTO: 

O candidato recorrente teve seu pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido pelo órgão de consulta do 

Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) - SISTAC – SISTEMA DE ISENÇÃO DE TAXA DE CONCURSO, indicando o 

motivo 4 – “NIS não identificado no Cadastro Único”. Após o indeferimento, o candidato apresentou comprovante 

de cadastramento regular. 

Dessa forma, fica DEFERIDO o pedido de isenção da taxa de inscrição do recorrente. 

=============================================================================================== 

2) ID INSCRIÇÃO: 366017 

CARGO: PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA 

 

JULGAMENTO: 

O candidato recorrente teve seu pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido pelo órgão de consulta do 
Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) - SISTAC – SISTEMA DE ISENÇÃO DE TAXA DE CONCURSO, indicando o 
motivo 7 – “NIS não é da pessoa informada / Nome completo fornecido difere do nome registrado no Cadastro 
Único”. Após o indeferimento o candidato apresentou comprovante de cadastramento regular.  
Dessa forma, fica DEFERIDO o pedido de isenção da taxa de inscrição do recorrente. 
=============================================================================================== 

3) ID INSCRIÇÃO: 372703 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

JULGAMENTO: 

O candidato recorrente teve seu pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido pelo órgão de consulta do 
Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) - SISTAC – SISTEMA DE ISENÇÃO DE TAXA DE CONCURSO, indicando o 
motivo 7 – “NIS não é da pessoa informada / Nome completo fornecido difere do nome registrado no Cadastro 
Único”. Após o indeferimento o candidato apresentou recurso alegando que teria informado seu nome errado no 
momento da inscrição, bem como anexou seu documento pessoal para fins de comprovação. 
Preliminarmente, cumpre ressaltar que cabe ao candidato se responsabilizar pelos dados informados no ato da 
inscrição, conforme determina o item 5.12 do Edital Regulamento: “ Os dados informados na inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, inclusive quanto aos erros, omissões ou incorreções”.  
Ademais, o documento anexado não faz prova de que o candidato possui inscrição junto ao Cadastro Único. 
Portanto, fica INDEFIRO o presente recurso, devendo o recorrente, caso queira participar do concurso, providenciar 
o pagamento da taxa, conforme previsto no Edital Regulamento. 
=============================================================================================== 

4) ID INSCRIÇÃO: 372680 

CARGO: FARMACÊUTICO 
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JULGAMENTO: 

A candidata recorrente teve seu pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido pelo órgão de consulta do 
Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) - SISTAC – SISTEMA DE ISENÇÃO DE TAXA DE CONCURSO, indicando o 
motivo 4 – “NIS não identificado no Cadastro Único”.  
No recurso, a Recorrente apresenta comprovante de cadastramento com realização na data do dia 24/01/23, 
todavia, para que seja considerado inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e membro 
de família de baixa renda, nos termos do Decreto 6.593/2008, é necessário que o candidato tenha sido incluído no 
Cadastro há pelo menos 45 dias, sob pena de indeferimento de isenção da taxa. 
Dessa forma, fica INDEFERIDO o presente recurso, devendo o recorrente, caso queira participar do concurso, 
providenciar o pagamento da taxa, conforme previsto no Edital Regulamento. 
=============================================================================================== 

5) ID INSCRIÇÃO: 372317 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO 

 

JULGAMENTO: 

O candidato apresentou recurso solicitando a confirmação da sua inscrição, tendo em vista que faz parte do 
programa Cadastro Único. Todiavia, verifica-se que sua solicitação de isenção encontra-se DEFERIDA. 
=============================================================================================== 

6) ID INSCRIÇÃO: 371264 

CARGO: ODONTÓLOGO 

 

JULGAMENTO: 

A candidata recorrente teve seu pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido pelo órgão de consulta do 
Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) - SISTAC – SISTEMA DE ISENÇÃO DE TAXA DE CONCURSO, indicando o 
motivo 3 – “NIS inválido”. Após indeferimento a candidata apresentou comprovante de cadastramento regular. 
Dessa forma, fica DEFERIDO o pedido de isenção da taxa de inscrição da recorrente. 
=============================================================================================== 

7) ID INSCRIÇÃO: 372784 

CARGO: FISCAL DE POSTURAS E EDIFICAÇÕES 

 

JULGAMENTO: 

A candidata recorrente teve seu pedido de isenção indeferido, com base no item 5.27.2 do Edital Regulamento, em 

virtude da ausência de nome e data de cadastro junto ao REDOME. Após indeferimento, a candidata apresentou 

recurso anexando o seu cartão de doador, comprovando o cadastro conforme determina os itens do Edital 

Regulamento. 

Dessa forma, fica DEFERIDO o pedido de isenção da taxa de inscrição da recorrente. 

=============================================================================================== 
2. O presente edital será  publicado no placar da Prefeitura e nos sites www.itame.com.br e 
www.montividiu.go.gov.br,  sendo que o extrato será publicado em jornal e no Diário Oficial para conhecimento dos 
interessados. 
 
Montividiu, aos 07 de fevereiro de 2023. 
 

RONEY CIRINO DE ALMEIDA 

Presidente CECP 
LEILA APARECIDA DE PAULA 

Secretário 
SHEILA DA SILVA DIAS 

Membro 

 

http://www.itame.com.br/
http://www.guapo.go.gov.br/

