
 

 
Belo Horizonte, 07 de março de 2019. 

 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO  
Prefeitura Municipal de Cambuí/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Taxa de Isenção 
Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas., parecer sobre recurso de ANDERSON VITOR DA CRUZ quanto à divulgação do Resultado de 
pedido de Isenção, referente ao Concurso Público desta Prefeitura, Edital 01/2018. 

 
O edital fez constar: 
 

5 – DOS 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.  

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

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

 
Belo Horizonte, 07 de março de 2019. 

 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO  
Prefeitura Municipal de Cambuí/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Taxa de Isenção 
Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas., parecer sobre recurso de ARIANA NOBERTO NEY quanto à divulgação do Resultado de 
pedido de Isenção, referente ao Concurso Público desta Prefeitura, Edital 01/2018. 

 
O edital fez constar: 
 

5 – DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
[...] 
 

6. 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. Dessa forma o pedido deve ser 
deferido. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

 
Belo Horizonte, 07 de março de 2019. 

 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO  
Prefeitura Municipal de Cambuí/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Taxa de Isenção 
Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas., parecer sobre recurso de ARLINDO PEREIRA BENICIO DE ALMEIDA quanto à divulgação do 
Resultado de pedido de Isenção, referente ao Concurso Público desta Prefeitura, Edital 01/2018. 

 
O edital fez constar: 
 

5 – DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
[...] 
 

7. Para comprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá apresentar: 
 
i) 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;  

j) Fotocópia legível (frente/verso) da cédula de identidade ou outro documento equivalente, de valor legal;  
k) Fotocópia legível (frente/verso) do CPF;  
l) 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. Dessa forma o pedido deve ser 
deferido. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 07 de março de 2019. 
 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO  
Prefeitura Municipal de Cambuí/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Taxa de Isenção 
Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas., parecer sobre recurso de CARLOS NOGUEIRA JUNIOR quanto à divulgação do Resultado de 
pedido de Isenção, referente ao Concurso Público desta Prefeitura, Edital 01/2018. 

 
O edital fez constar: 
 

5 – DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
[...] 
 

8. Para comprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá apresentar: 
 
m) 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;  

n) Fotocópia legível (frente/verso) da cédula de identidade ou outro documento equivalente, de valor legal;  
o) Fotocópia legível (frente/verso) do CPF;  
p) 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. Dessa forma o pedido deve ser 
deferido. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 07 de março de 2019. 
 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO  
Prefeitura Municipal de Cambuí/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Taxa de Isenção 
Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas., parecer sobre recurso de EDWIN ALDRIN SERRA FRANÇA quanto à divulgação do Resultado 
de pedido de Isenção, referente ao Concurso Público desta Prefeitura, Edital 01/2018. 

 
O edital fez constar: 
 

5 – DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
[...] 
 

9. Para comprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá apresentar: 
 
q) 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;  

r) Fotocópia legível (frente/verso) da cédula de identidade ou outro documento equivalente, de valor legal;  
s) Fotocópia legível (frente/verso) do CPF;  
t) 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 está correta de acordo com o solicitado a cima. Dessa forma o pedido deve 
ser deferido. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 07 de março de 2019. 
 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO  
Prefeitura Municipal de Cambuí/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Taxa de Isenção 
Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas., parecer sobre recurso de JÉSSICA OLIVEIRA DE ALMEIDA quanto à divulgação do Resultado 
de pedido de Isenção, referente ao Concurso Público desta Prefeitura, Edital 01/2018. 

 
O edital fez constar: 
 

5 – DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
[...] 
 

10. Para comprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá apresentar: 
 
u) 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;  

v) Fotocópia legível (frente/verso) da cédula de identidade ou outro documento equivalente, de valor legal;  
w) Fotocópia legível (frente/verso) do CPF;  
x) 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. Dessa forma o pedido deve ser 
deferido. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 07 de março de 2019. 
 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO  
Prefeitura Municipal de Cambuí/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Taxa de Isenção 
Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas., parecer sobre recurso de JOÃO GABRIEL CAVALCANTE PEREIRA quanto à divulgação do 
Resultado de pedido de Isenção, referente ao Concurso Público desta Prefeitura, Edital 01/2018. 

 
O edital fez constar: 
 

5 – DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
[...] 
 

11. Para comprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá apresentar: 
 
y) 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;  

z) Fotocópia legível (frente/verso) da cédula de identidade ou outro documento equivalente, de valor legal;  
aa) Fotocópia legível (frente/verso) do CPF;  
bb) 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. Dessa forma o pedido deve ser 
deferido. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 07 de março de 2019. 
 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO  
Prefeitura Municipal de Cambuí/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Taxa de Isenção 
Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas., parecer sobre recurso de MAIRA CARVALHO TOLEDO SILVEIRA quanto à divulgação do 
Resultado de pedido de Isenção, referente ao Concurso Público desta Prefeitura, Edital 01/2018. 

 
O edital fez constar: 
 

5 – DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
[...] 
 

12. Para comprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá apresentar: 
 
cc) 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;  

dd) Fotocópia legível (frente/verso) da cédula de identidade ou outro documento equivalente, de valor legal;  
ee) Fotocópia legível (frente/verso) do CPF;  
ff) 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. Dessa forma o pedido deve ser 
deferido. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 07 de março de 2019. 
 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO  
Prefeitura Municipal de Cambuí/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Taxa de Isenção 
Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas., parecer sobre recurso de MARIANE MELISSA ALVES SILVA CAVALCANTE quanto à divulgação 
do Resultado de pedido de Isenção, referente ao Concurso Público desta Prefeitura, Edital 01/2018. 

 
O edital fez constar: 
 

5 – DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
[...] 
 

13. Para comprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá apresentar: 
 
gg) 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;  

hh) Fotocópia legível (frente/verso) da cédula de identidade ou outro documento equivalente, de valor legal;  
ii) Fotocópia legível (frente/verso) do CPF;  
jj) 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. Dessa forma o pedido deve ser 
deferido. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 


