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CONCURSO PÚBLICO 001/2019 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 005/2019 
DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUANTO AO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA  
  

 

A Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público, no uso de suas 
atribuições legais, juntamente com a empresa Policon Tecnologia e Gestão Ltda. 
– ME, tornam público o presente Edital Complementar, para divulgar que: 

 
 

1. Após análise dos recursos referente ao indeferimento do pedido de isenção de 
taxa de inscrição, conforme segue: 
 
 
Resultado dos Recursos: 
 
 
IDELMA DE SOUSA  
Resposta: INDEFERIDO. Conforme consta no item 2.8.1 do edital de abertura, 
haverá isenção de taxa de inscrição para candidato que no ato da inscrição, estiver 
inscrito ou for membro de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, 
devendo os documentos suscitados e apresentados, estarem autenticados, fato este 
que não ocorreu.  
 
Desta forma, devido a não autenticação da documentação apresentada pela 
candidata, tal pleito não atende os requisitos exigidos no edital, estando, portanto, 
indeferido o referenciado pedido. 

 
DEYZE PINHEIRO AMADOR 
Resposta: INDEFERIDO. Conforme consta no item 2.8.1 do edital de abertura, as 
informações constante da inscrição é de inteira responsabilidade do candidato. 
Sendo que o indeferimento ocorreu, devido, a Candidata não ter enviado nenhum 
cartão de benefício com os dados constantes no cadastro único junto ao Governo 
Federal. 
 
Dessa forma, permanece indeferido o pedido de isenção de taxa de inscrição da 
mesma, pois a comprovação da exigência constante no edital, é de inteira 
responsabilidade da candidata, conforme já explanado anteriormente na justificativa. 

 
RITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA 
Resposta: INDEFERIDO. Sem análise de mérito pela ausência de recurso. 

 
GABRIELA CARVALHO DAMASIO  
Resposta: DEFERIDO.  

 
LEANDRO LIMA DA PAIXÃO 
INDEFERIDO. Conforme consta no item 2.8.1 do edital de abertura, sendo que o 
indeferimento ocorreu, pois, o Candidato não enviou nenhum cartão de benefício 
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com os dados constantes no cadastro único junto ao Governo Federal, dessa forma, 
permanece a decisão de indeferimento, no que se refere ao pedido de isenção de 
taxa de inscrição. 
 

 
Canarana-MT, 04 de dezembro de 2019.  

 
 
 

Lisani Tainete Fuchs Freitas  
Presidente da Comissão Organizadora 

Concurso Público 001/2019  
 

 
 


