
 

Belo Horizonte, 18 de Julho de 2019. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO  
Prefeitura Municipal de Santa Isabel/MG 
 

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

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas., parecer sobre recurso de THAIS GLAUCIA LUZIA DE CARVALHO 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 

[...] 

5.4 Para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá efetuar sua inscrição presencialmente e anexar 
o Documento intitulado “COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO” bem como a ficha de pedido de isenção (ANEXO VI), devidamente 
preenchida, bem como a documentação, abaixo exigida, para comprovação da condição informada, protocolando diretamente 
na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL/GO, situada à Av. Antônio Francisco da Silva, s/n, Centro Santa Isabel - 
GO, CEP 76320-000, podendo fazê-lo por procurador devidamente constituído; 

5.4.1 Para inscritos no CadÚnico: 
a) Fotocópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
b) Fotocópia legível de documento de identidade oficial; 
c) Certidão, ou declaração equivalente, expedida no presente ano pelo órgão competente, que comprove a inscrição no 

CadÚnico. 
 
[...] 

5.5 A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção será de inteira responsabilidade do candidato, podendo 
este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, 
por crime contra a fé pública, o que acarreta eliminação do Concurso Público, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo 
único do artigo 10 do Decreto nº 83.936/1979. 

5.6 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:  

a) deixar de solicitar o PEDIDO DE ISENÇÃO nos termos previstos neste edital;  
b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;  
c) fraudar e/ou falsificar documento;  
d) não informar, quando for o caso, o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo nas situações 

inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;  
e) não enviar ou protocolar os documentos exigidos ou que o fizer de forma incompleta, fora do prazo ou sem assinar a 

ficha de isenção. 

 
O item 7.1, prevê o seguinte “A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento”, entende-se que o 
candidato ao efetuar sua inscrição tomou conhecimento na íntegra do edital. 
 
O reclamante alega que apresentou a documentação, porém o profissional no atendimento omitiu o envio. Vale 
ressaltar que tal situação é improvável, uma vez que toda documentação que deveria ser apresentada caberia 
somente ao candidato, sendo feito pelo atendente o recebimento desses documentos já e o processo de inscrição. 



 

 
Dessa forma não é possível transferir a responsabilidade pela entrega da documentação que caberia somente ao 
candidato. 
 
Junto com o recurso o candidato apresentou a documentação que faltou durante o processo, porém não se pode 
analisar novamente o pedido, visto que o candidato não cumpriu ao previsto no edital conforme o item 5.6 letra d) 
do edital.  
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


