
 

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2016. 
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 
 
CLAUDIA FERREIRA LIMA apresentou recurso administrativo solicitando revisão 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 
 
Analisamos mais uma vez os documentos apresentados pela reclamante enviando diretamente para o 
CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) onde foi constatado erro na 
primeira análise 
 
A candidata está cadastrada e possui o perfil de renda compatível com a isenção de taxa de inscrição 
prevista no Decreto 6.593/2008 
 
Por fim, somos pelo DEFERIMENTO do recurso. 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente,  
 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 

 



 

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2016. 
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 
 
GILCILENE SONIA DA SILVA VALERIANO apresentou recurso administrativo solicitando revisão 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 
 
Analisamos mais uma vez os documentos apresentados pela reclamante enviando diretamente para o 
CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) onde foi constatado erro na 
primeira análise 
 
A candidata está cadastrada e possui o perfil de renda compatível com a isenção de taxa de inscrição 
prevista no Decreto 6.593/2008 
 
Por fim, somos pelo DEFERIMENTO do recurso. 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente,  
 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 

 
 



 

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2016. 
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 

 
JAMILY FERREIRA DE OLIVEIRA apresentou recurso administrativo solicitando revisão 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 
 
Analisamos mais uma vez os documentos apresentados pela reclamante enviando diretamente para o 
CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) o número do NIS apresentado: 
207.721.754-24 que retornou no mesmo dia o resultado: 
 

7. O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita familiar dentro do 
perfil, porém não pertence a pessoa informada. 
 

Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso. 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente,  
 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 
 
 
 



 

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2016. 
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 
 
JUSCILEIA FONSECA DIAS apresentou recurso administrativo solicitando revisão 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 
 
Analisamos mais uma vez os documentos apresentados pela reclamante enviando diretamente para o 
CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) onde foi constatado erro na 
primeira análise 
 
A candidata está cadastrada e possui o perfil de renda compatível com a isenção de taxa de inscrição 
prevista no Decreto 6.593/2008 
 
Por fim, somos pelo DEFERIMENTO do recurso. 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente,  
 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 

 
 



 

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2016. 
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 
 
ROSELAINE TEODORO DA SILVA apresentou recurso administrativo solicitando revisão 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 
 
Analisamos mais uma vez os documentos apresentados pela reclamante enviando diretamente para o 
CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) onde foi constatado erro na 
primeira análise 
 
A candidata está cadastrada e possui o perfil de renda compatível com a isenção de taxa de inscrição 
prevista no Decreto 6.593/2008 
 
Por fim, somos pelo DEFERIMENTO do recurso. 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente,  
 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 

 
 

 
 


