
 

 
Belo Horizonte, 27 de março de 2018. 

 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Taxa de Isenção 
Processo Seletivo – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer sobre recurso de EDER CARDOSO NUNES quanto à 
divulgação do Resultado de pedido de Isenção, referente ao Processo Seletivo desta 
Prefeitura, Edital 01/2018. 
 
O edital fez constar: 
 

V – 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. (grifo nosso) 

 
Pois bem, o documento enviado pelo reclamante era de novembro de 2017, sendo assim, não atendia ao 
previsto no edital, que deveria ser de no máximo de janeiro de 2018. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

 
Belo Horizonte, 27 de março de 2018. 

 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Taxa de Isenção 
Processo Seletivo – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer sobre recurso de LIDIANA DA SILVA RIBEIRO quanto à 
divulgação do Resultado de pedido de Isenção, referente ao Processo Seletivo desta 
Prefeitura, Edital 01/2018. 
 
O edital fez constar: 
 

V – 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. (grifo nosso) 

 
Pois bem, o documento enviado pelo reclamante era de novembro de 2017, sendo assim, não atendia ao 
previsto no edital, que deveria ser de no máximo de janeiro de 2018. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

 
Belo Horizonte, 27 de março de 2018. 

 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Taxa de Isenção 
Processo Seletivo – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas., parecer sobre recurso de MARIA DAS DORES BARBOSA quanto à 
divulgação do Resultado de pedido de Isenção, referente ao Processo Seletivo desta 
Prefeitura, Edital 01/2018. 
 
O edital fez constar: 
 

V – 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, 27 de março de 2018. 

 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Taxa de Isenção 
Processo Seletivo – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer sobre recurso de ROSANGELA GOMES DA CRUZ quanto à 
divulgação do Resultado de pedido de Isenção, referente ao Processo Seletivo desta 
Prefeitura, Edital 01/2018. 
 
O edital fez constar: 
 

V – 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. (grifo nosso) 

 
Pois bem, o documento enviado pelo reclamante era de novembro de 2017, sendo assim, não atendia ao 
previsto no edital, que deveria ser de no máximo de janeiro de 2018. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

 
Belo Horizonte, 27 de março de 2018. 

 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Taxa de Isenção 
Processo Seletivo – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
ELIOMAR ARAUJO DO CARMO e MARLENE FERREIRA LEITE, não formalizaram recurso mas 
questionaram o motivo de o pedido ter sido indeferido. 
 
O edital fez constar: 
 

V – 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. (grifo nosso) 

 
Pois bem, os reclamantes apresentaram como comprovação ao pedido de isenção a carteira de 
identificação sindical, emitida em 2015, data muito além da prevista no edital, que deveria ser de no 
máximo de janeiro de 2018. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 27 de março de 2018. 
 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas/MG 
 
 

Referente: Parecer sobre o Relatório de isenção.  
 

 
Prezados Senhores. 
 
Verificamos ainda que houveram dois pedidos de isenção divulgados de forma incorreta, 
foram as candidatas GIORDANA SAIONARA PEREIRA BORGENS e VALDENIA FERREIRA DE 
OLIVEIRA.  
 
Ao divulgar o relatório a senhora GIORDANA SAIONARA PEREIRA BORGENS, constou tanto 
como Indeferido como Deferido, porém o pedido de fato deve ser considerado como 
INDEFERIDO, pois foi apresentada comprovante de endereço superior a data permitida. 
 
Já a candidata VALDENIA FERREIRA DE OLIVEIRA, apresentou o numero do NIS de outra 
pessoa, contrariando ao disposto no edital.  
 
Assim, ambos os pedidos serão indeferidos. 
 
Dessa forma caso as candidatas desejem recorrer devem formalizar o recurso dentro do 
previsto no edital.  
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 
 
 
 


