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RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS EM RELAÇÃO A ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME INSCRIÇÃO CARGO RECURSO PARECER 

ANDREIVIS RUFINO HENRIQUE 177079 Professor de Artes/Musica - 40 h 

Recorro da decisão do resultado 

dos requerimentos de isenção da 

taxa de inscrição, porque cumpri 

todos os requisitos porém o meu 

nome não encontra-se na lista 

supracitada. Inclusive tenho 

comprovante de postagem dos 

referidos documentos até a data 

limite especificada no edital, cujo 

valor me foi muito oneroso, tendo 

em vista a minha condição de 

desempregado, recorrendo a ajuda 

financeira de amigos e familiares DEFERIDO 
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LEANDRO LOPES COSTA 176622 Professor de História - 20 h 

Venho, através deste recurso, 

solicitar a revisão de meu pedido 

de isenção da taxa de inscrição. O 

pedido consta indeferido, com a 

seguinte observação: \"Não 

apresentou a página do último 

registro de emprego conforme 

solicitadas no Item 5.4.1\". 

Contudo, a verificação não 

procede, tendo em vista os 

documentos enviados em anexo, 

todos devidamente autenticados 

em cartório, e que comprovam 

minha situação de desemprego. Em 

minha carteira de trabalho consta o 

último registro na página 9: 

Prefeitura de Blumenau, com 

registro em 06 de fevereiro de 

2018, como professor ACT (ver 

anexo). Tendo em vista a duração 

de 1 ano dos contratos ACTS de 

Blumenau, o término deste se deu 

em 21 de dezembro de 2018 (final 

do ano letivo), não havendo 

nenhum registro na carteira após 

esta data. Enviarei em anexo a 

imagem da carteira de trabalho e 

INDEFERIDO - Não apresentou a página 
do último registro de emprego conforme 
solicitadas no Item 5.4.1 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ 

            CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 002/2018 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 

                CONCURSO PÚBLICO 

                  EDITAL N. 002/2018 

 
das páginas 9 e 10, que mostram o 

último registro e a próxima página 

em branco, comprovando as 

informações acima. Enviarei 

também o QrCode do Cadastro 

Único de minha família no governo 

federal, em meu nome e 

devidamente atualizado, que 

comprova minha situação de baixa 

renda e o direito à isenção na 

inscrição de concursos públicos, 

conforme Lei Federal. Tendo em 

vista as informações acima, solicito 

respeitosamente à banca a isenção 

de minha inscrição e coloco-me à 

disposição para maiores 

esclarecimentos. 
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VALÉRIA FRANCIELE MELO 
VIEIRA 176112 Professor de Ciências 

 Fiz meu pedido de isenção na data 

do dia 18/01 por volta das 16:30 

porém meu nome nao apareceu na 

lista ! 

INDEFERIDO - 5.4 Para usufruir do 
benefício da isenção do valor de inscrição 
estabelecido, o candidato doador de 
sangue deverá comprovar, através de 
declaração da entidade coletora, ter 
realizado, no mínimo, três doações nos 
últimos doze meses que antecedem a 
data da publicação deste edital. 
Publicação do Edital: 14/12/2018. 

 

Timbó, 25 de janeiro de 2019. 

Atenciosamente, 

Comissão do Concurso Público FURB 




