
 

Belo Horizonte, 25 de Outubro de 2019. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO  
Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Taxa de Isenção 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas., parecer sobre recurso de  DALILA MAGALÃES CABRAL quanto à divulgação do Resultado de 
pedido de Isenção, referente ao Concurso Público desta Prefeitura, Edital 01/2019. 
 
O edital fez constar: 

5 - PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
[...] 
 

5. Para comprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá apresentar: 

 

a) Fotocópia do comprovante de que é inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico ou de 

que é membro de família de baixa renda devidamente inscrita, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 

2007, com o respectivo número de identificação Social – NIS;  

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

c) Fotocópia legível (frente/verso) do CPF;  

d) Fotocópia do comprovante de residência oficial (fatura de água, energia elétrica ou telefone fixo) do último mês, que prove 

mesmo domicílio. 

 

A candidata apresentou sua FOLHA DE RESUMO DO CADASTRO ÚNICO – V7, datada no dia 03/09/2019, porém não 
foi apresentado seu número do NIS. Os pedidos de isenção deram início no dia 09/10/2019, a candidata teve tempo 
hábil para atualização de sua documentação.  
 
Foi apresentado um novo documento com número do NIS, porém o edital faz constar: 
 

[...] 

9. Não serão aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos ou alterações das 

informações prestadas. 

 
Portando o pedido permanece INDEFERIDO.  
 
 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 10 de Outubro de 2019. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO  
Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Taxa de Isenção 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas., parecer sobre recurso de  KELLY SILVA DE OLIVEIRA quanto à divulgação do Resultado de 
pedido de Isenção, referente ao Concurso Público desta Prefeitura, Edital 01/2019. 
 
O edital fez constar: 

5 - PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
[...] 
 

5. Para comprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá apresentar: 

 

e) Fotocópia do comprovante de que é inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico ou de 

que é membro de família de baixa renda devidamente inscrita, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 

2007, com o respectivo número de identificação Social – NIS;  

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

g) Fotocópia legível (frente/verso) do CPF;  

h) Fotocópia do comprovante de residência oficial (fatura de água, energia elétrica ou telefone fixo) do último mês, que prove 

mesmo domicílio. 

De fato toda documentação foi enviada, porém não havia sido analisada.  
 
Portando o pedido deve ser DEFERIDO. 
 
 
 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
 


