
 

Belo Horizonte, 20 de março de 2017. 
 
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Divino 
NESTA 
 

Ref.: Recurso Administrativo – Prefeitura Municipal de Divino– Concurso Público – Edital 
nº 01/2016. 

 

DO RECURSO 

 
MIRLENE MARA MALAQUIAS KLEM apresentou recurso administrativo contra o indeferimento do pedido de 
isenção.  
 

CONSIDERAÇÕES 

 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso – de forma fundamentada: 
 

XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O edital fez constar: 

 
V – DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

[...] 
 
5. O candidato ou seu procurador deverá protocolar na Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO , 

situada à Rua Marinho Carlos de Souza, nº 05, Centro, CEP 36820-000, Divino/MG ou encaminhar através 
dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento – AR, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO 
CONCURSO PÚBLICO (ANEXO VI deste Edital) , à EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA - EPP , 
situada à Av. do Contorno, nº 3731, 3º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP 30110-017, Belo Horizonte/MG, os 
seguinte documentos: 

a) Fotocópia legível do boleto bancário, gerado pelo sistema quando da solicitação do pedido de isenção de 
pagamento da taxa de inscrição, o qual contém dados do candidato; 

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 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 – NIS1; ou Declaração de que 

                                                 
1 A veracidade das informações prestadas pelo candidato, poderá ser consultada junto ao órgão gestor do CadÚnico, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. 



 

sua situação econômica não lhe permite pagar a taxa de inscrição sem prejuízo do sustento próprio e de sua 
família (considerando-se, para tanto, os ganhos dos membros do núcleo familiar), RESPONDENDO CIVIL E 
CRIMINALMENTE PELO TEOR DE SUA DECLARAÇÃO ; ou qualquer outro meio admitido em lei. 

6. O envelope deverá conter a referência especificada (CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE DIVINO - Edital nº 01/2016 - Referência: Pedido de Isenção - nº de inscrição, nome completo e cargo 
pleiteado).  

7. O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição, durante a inscrição, não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa, a qual estará 
sujeita à análise e deferimento da solicitação por parte da EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA - 
EPP.  

8. Não serão aceitos, após o período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acréscimos de 
documentos ou alterações das informações prestadas. 

 
O Edital é claro quanto à documentação necessária para comprovação da isenção de taxa de inscrição.  
 
Sendo assim, não serão aceitos, após a realização do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, 
acréscimos ou alterações das informações prestadas. 
 
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso. 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 
 
  
 
 


