CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO - EDITAL 01/2019
RESULTADO PÓS RECURSO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Legenda do MOTIVO do indeferimento NIS: 3: NIS inválido; 4: NIS não cadastrado; 5: NIS excluído; 6: NIS com renda fora do perfil; 7: NIS não é da pessoa
informada; 13: NIS desatualização cadastral por período superior a 48 meses.
5.4.3.1.2 A FUNDEP consultará o órgão gestor do CadÚnico do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, que fornecerá a situação do Número de Identificação Social (NIS) e
caracterizará ou não a isenção do candidato.
5.4.7. Não será concedida isenção do pagamento do valor de inscrição ao candidato que: a) deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela internet; b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; c)
fraudar e/ou falsificar documento; d) pleitear a isenção sem apresentar os documentos previstos no item 5.4.3 deste Edital e seus subitens. e) não informar o Número de Identificação Social (NIS)
corretamente ou informá-lo nas situações de inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado, de outra pessoa, não informá-lo, com desatualização cadastral por período superior a 48 (quarenta
e oito) meses ou outro motivo informado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) - (órgão gestor do CadÚnico); f) não observar prazos para postagem dos documentos.
5.4.17. A segunda via do boleto bancário será disponibilizada no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br durante todo o período de inscrição.
5.4.18. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato como isento será automaticamente cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
5.4.19. Poderão ser realizadas diligências relativas à situação declarada pelo candidato.

INSCRIÇÃO

NOME

COD.

CARGO

RECURSO

PARECER

MOTIVO

2805826

FRANCIELY CORTES SANTOS

103 OUVIDOR LEGISLATIVO

136759

INDEFERIDO

ITEM 5.4.4

2800312

VIVIANE BONCOMPANGI MOURA

101 ADVOGADO

135323

INDEFERIDO

NIS 7

