
 

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2020. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO  
Prefeitura Municipal de Três Corações/MG 
 

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

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

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

6.3.1 Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, deverão enviar 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, em situação válida, Requerimento conforme modelo constante do ANEXO VI deste edital, devidamente 
preenchido e assinado e a Cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal. (a entidade 
organizadora do certame consultará o órgão gestor do CadÚnico do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS, 
que fornecerá a situação do Número de Identificação Social (NIS) e caracterizará ou não a isenção do candidato)  
 
6.3.2 Candidatos desempregados deverão informar que estão diante das seguintes situações, cumulativamente: Não possuir vínculo 
empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); não possuir vínculo estatutário com o poder 
público nos âmbitos municipal, estadual ou federal; não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos 
âmbitos municipal, estadual ou federal; não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como 
autônoma, para comprovar essa situação deverá apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de 
identificação do trabalhador e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na qual 
conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no momento do envio); ou da publicação do 
ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à Administração Pública pelo regime estatutário e Requerimento conforme modelo 
constante do ANEXO VI deste edital, devidamente preenchido e assinado, no qual se declare que é candidato CARENTE.  
 
6.4 O candidato deverá efetuar sua inscrição e anexar: documento intitulado COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (disponível para impressão 
na área do candidato), a documentação exigida para condição informada (item 6.3) e o formulário de isenção preenchido e 
devidamente assinado, devendo ser encaminhados através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento – AR, até a data 
estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO VII deste Edital), à ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA, 
situada à Rua Ilmenita, 220 – sala 203, bairro Camargos, CEP: 30.520- 060, Belo Horizonte/MG. 

 
Não foi a apresentado nenhum documentação de acordo com item acima citado.  
 
Portando o pedido deve ser INDEFERIDO. 
 
 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2020. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO  
Prefeitura Municipal de Três Corações/MG 
 

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

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas., parecer sobre recurso de  DENISE TERESINHA DE SOUZA quanto do pedido de Isenção, 
referente ao Concurso Público desta Prefeitura, Edital 01/2019. 
 
O edital fez constar: 

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

6.7 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. 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 

20/12/2019 a 
26/12/2019 

15h do dia 
20/12/2019 ás 18h 

do 26/12/2019 

Período para pedido de isenção de pagamento do valor da taxa de 
inscrição 

Através do endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br. 

27/12/2019 - 
Último dia para postagem dos documentos exigidos no item 5- 5 do 
Edital para pedido de isenção de pagamento do valor da taxa de 
inscrição 

Através dos Correios, por meio de Aviso de 
Recebimento - AR (averiguando-se sua 
tempestividade pela data da postagem) para 
empresa ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS 
LTDA., sediada à Rua ilmenita, 220 – sala 203, bairro 
Camargos, CEP: 30.520-060 Belo Horizonte/MG 

 
A documentação não foi enviada em tempo hábil de acordo com o cronograma.  
 
Portando o pedido deve ser INDEFERIDO. 
 
 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
 



 

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2020. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO  
Prefeitura Municipal de Três Corações/MG 
 

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

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

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

6.7 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. 
 
[...] 
 

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

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 

20/12/2019 a 
26/12/2019 

15h do dia 
20/12/2019 ás 18h 

do 26/12/2019 

Período para pedido de isenção de pagamento do valor da taxa de 
inscrição 

Através do endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br. 

27/12/2019 - 
Último dia para postagem dos documentos exigidos no item 5- 5 do 
Edital para pedido de isenção de pagamento do valor da taxa de 
inscrição 

Através dos Correios, por meio de Aviso de 
Recebimento - AR (averiguando-se sua 
tempestividade pela data da postagem) para 
empresa ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS 
LTDA., sediada à Rua ilmenita, 220 – sala 203, bairro 
Camargos, CEP: 30.520-060 Belo Horizonte/MG 

 
A documentação não foi enviada em tempo hábil de acordo com o cronograma.  
 
Portando o pedido deve ser INDEFERIDO. 
 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
 
 



 

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2020. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO  
Prefeitura Municipal de Três Corações/MG 
 

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

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

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

6.3.1 Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, deverão enviar 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, em situação válida, Requerimento conforme modelo constante do ANEXO VI deste edital, devidamente 
preenchido e assinado e a Cédula de identidade (frente/verso) ou outro documento equivalente, de valor legal. (a entidade 
organizadora do certame consultará o órgão gestor do CadÚnico do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS, 
que fornecerá a situação do Número de Identificação Social (NIS) e caracterizará ou não a isenção do candidato)  
 
6.3.2 Candidatos desempregados deverão informar que estão diante das seguintes situações, cumulativamente: Não possuir vínculo 
empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); não possuir vínculo estatutário com o poder 
público nos âmbitos municipal, estadual ou federal; não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos 
âmbitos municipal, estadual ou federal; não auferir qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como 
autônoma, para comprovar essa situação deverá apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de 
identificação do trabalhador e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na qual 
conste o último contrato de trabalho; ou do seguro desemprego (desde que esteja válido no momento do envio); ou da publicação do 
ato que o exonerou, se ex-servidor público vinculado à Administração Pública pelo regime estatutário e Requerimento conforme modelo 
constante do ANEXO VI deste edital, devidamente preenchido e assinado, no qual se declare que é candidato CARENTE.  
 
6.4 O candidato deverá efetuar sua inscrição e anexar: documento intitulado COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (disponível para impressão 
na área do candidato), a documentação exigida para condição informada (item 6.3) e o formulário de isenção preenchido e 
devidamente assinado, devendo ser encaminhados através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento – AR, até a data 
estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO VII deste Edital), à ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA, 
situada à Rua Ilmenita, 220 – sala 203, bairro Camargos, CEP: 30.520- 060, Belo Horizonte/MG. 

 
Não foi a apresentado nenhum documentação de acordo com item acima citado.  
 
Portando o pedido deve ser INDEFERIDO. 
 
 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
 
 
 


