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EDITAL DE RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

 
O Prefeito da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, torna público o EDITAL DE 
RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO do Concurso Público - Edital nº 03/2022, conforme segue: 
 

 

INSC NOME CARGO RESULTADO MOTIVO DO INDEFERIMENTO 

7279 ELIANA BUENO DE ABREU 

Agente Comunitário 

de Saúde- USF Dr. 

Carlos Aparecido 

Bandeira (Paraíso) 

INDEFERIDO 

Candidato(a) não encaminhou o Laudo 

Médico como consta no edital no item 
5.1.1.2 c) Cópia reprográfica autenticada 

ou original, do Laudo Médico fornecido por 

profissional cadastrado no respectivo 

Conselho esclarecendo a espécie e grau ou 

nível da deficiência, com a expressa 

referência da Classificação Internacional 

de Doença – CID, bem como a provável 

causa da deficiência, carimbado e 

assinado pelo Médico, com o Registro no 
Conselho Regional de Medicina – CRM, 

devendo ter sido expedido no ano da 

realização do Concurso Público (2022) 

 
O candidato disporá de 2 (dois) dias úteis a partir da divulgação deste edital, para contestar o indeferimento da isenção por meio 
de interposição de recurso, nos termos do Capítulo 11 do edital do concurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de 
revisão. 
 
No dia 8 de outubro de 2022, será divulgado no quadro de avisos do Centro Administrativo Municipal e Paço Municipal e publicado 
no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré aos sábados seja na versão impressa ou no endereço eletrônico 
www.avare.sp.gov.br/semanario/digital/, no site oficial em www.avare.sp.gov.br, bem como no endereço eletrônico 

www.indepac.org.br/concursos o resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação da isenção do valor de inscrição 
 
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, para efetivar a sua inscrição no Concurso Público, deverão acessar 
o site do INDEPAC - www.indepac.org.br/concursos, na área do Concurso Público 03/2022 da Estância Turística de 
Avaré, imprimir a segunda via do respectivo boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição e pagá-lo até a data de seu 
vencimento. 
 
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos estarão automaticamente inscritos no certame. 
 
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 
 
 
Avaré, 23 de setembro de 2022. 
 

Joselyr Benedito Costa Silvestre 
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ/SP  

 
 


