INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PASSA QUATRO - MG
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Nº de inscrição: 1006
Resultado: Recurso Indeferido.
Fundamentação:
O pedido de isenção da taxa de inscrição apresentado pela candidata foi
indeferido em razão do não cumprimento das exigências do item 2.3.2, letra a, do
Edital de Concurso nº 01/2018, tendo em vista que a candidata não apresentou o
Formulário de Isenção da Taxa de Inscrição (Anexo IV do Edital). Contra essa
decisão, a candidata apresentou recurso.
A Comissão Especial de Concurso conhece do recurso, interposto na forma e
tempo previstos no Edital, e passa a julgá-lo no mérito.
A candidata alega que se enquadra na hipótese prevista no item 2.3.2, letra b,
nº II, do Edital, tendo apresentado o Formulário do Anexo V preenchido e cópia dos
comprovantes de baixa renda de sua família. Desse modo, teria atendido a uma das
hipóteses previstas no Edital, fazendo jus à isenção da taxa de inscrição.
Em que pese o possível enquadramento numa das situações de
hipossuficiência previstas no Edital, razão não assiste à candidata. Conforme item
2.3.2, letra a, do Edital, o pedido de isenção deve ser veiculado pelo preenchimento
do Formulário de Isenção da Taxa de Inscrição, Anexo IV do Edital.
Cumulativamente devem ser apresentados os comprovantes da hipossuficiência
financeira prevista na letra b, do referido item, de acordo com a hipótese na qual o
candidato se enquadra. Verifica-se que a candidata atendeu apenas parte dos
requisitos para a isenção. Por sua vez, o item 2.3.5 do Edital prevê que será
indeferido o pedido de isenção do candidato que deixar de preencher correta e
integralmente o Formulário de Isenção (Anexo IV do Edital).
Portanto, em razão do não preenchimento do Formulário de Isenção (Anexo
IV do Edital) e diante da vedação de acréscimo ou alteração de informações após a
entrega da documentação (item 2.3.8 do Edital), a Comissão Especial de Concurso
indefere o recurso interposto pela candidata.
Passa Quatro/MG, 06 de dezembro de 2018.

Comissão Especial
(original assinado encontra-se na Sede do IMSS)
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