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CONCURSO PÚBLICONº 01/22 
 
 

 
EDITAL N. 05 - DIVULGA O JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A LISTA DE HOMOLOGAÇÃO DOS CANDIDATOS 
INSCRITOS. 

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

Decreto n.167/22, torna público o JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES,  dos 

seguintes candidatos recorrentes: 

 

1)ID INSCRIÇÃO: 365784 

JULGAMENTO:  
Alega o candidato que solicitou a isenção da taxa de inscrição,  anexou comprovante de  doador de medula óssea, 
todavia,  sua inscrição não foi homologada.  
 
Após revisão, verifica-se que os documentos acostados no momento da realização da inscrição estão de acordo com 
o previsto no edital regulamento,  razão pela qual, fica homologada e DEFERIDA a inscrição do candidato.  
=============================================================================================== 

2) ID INSCRIÇÃO: 372703 

 
JULGAMENTO:  
Requer a candidata a retificação de dados cadastrais informados incorretamente no sistema. 

Considerando que a candidata apresentou documentos comprobatórios  da incorreção. Fica  DEFERIDA a   

retificação dos dados cadastrais . 

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

3) ID INSCRIÇÃO: 371264 

 

JULGAMENTO:  
Alega a candidata que  teve seu pedido de isenção da taxa de inscrição deferido, todavia, seu nome  não foi 
homologado. 
 
Verifica-se que após apresentar recurso contra o indeferimento da taxa de inscrição, a candidata teve seu  pedido  
deferido, razão pela qual deve ser homologada  e deferida a  inscrição da recorrente. RECURSO DEFERIDO. 
=============================================================================================== 

4) ID INSCRIÇÃO: 370257 

 

JULGAMENTO:  
A candidata alega que realizou pagamento da taxa de inscrição no prazo de vencimento e sua inscrição não foi 

confirmada, anexa ao recurso comprovante de agendamento de pagamento de títulos. 

 

O documento apresentado  comprova  apenas o agendamento do pagamento, verifica-se, no entanto,   que não foi  

identificado  o pagamento da taxa  de inscrição pela instituição bancaria. Dessa forma, para o deferimento da 

presente inscrição é necessário que a candidata apresente o comprovante de pagamento, pois, conforme previsto 

no item 5.4 do edital regulamento, não será aceito o agendamento de pagamento.  RECURSO INDEFERIDO. 

=============================================================================================== 
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5) ID INSCRIÇÃO: 367948 

 

JULGAMENTO:  
A candidata requer autorização para utilizar aparelho auditivo durante a realização da prova, anexa  Relatório 
Médico que comprova  sua deficiência auditiva e a necessidade de utilização do aparelho.  
 
Após analise, fica deferido o uso do aparelho auditivo pela candidata,  a qual deve  informar ao fiscal de sala sobre 
sua solicitação para a averiguação do coordenador da unidade. RECURSO DEFERIDO. 
=============================================================================================== 

 
2. O presente editalserápublicado no placar da Prefeitura e nos sites de divulgação do certamewww.itame.com.br e 
www.montividiu.go.gov.br, e o extrato será publicado em Jornal de Circulação e no Diário Oficial do Estado de Goiás, 
fins de ampla publicidade. 
 
Montividiu, aos 24 de fevereiro de 2023. 

 
 

RONEY CIRINO DE ALMEIDA 

Presidente CECP 
LEILA APARECIDA DE PAULA 

Secretário 
SHEILA DA SILVA DIAS 

Membro 
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