
. 

 
Rua Coronel César n° 2007, 1º Andar - Bairro Piçarreira – CEP 64055-645 

Teresina – PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822 
www.consep-pi.com.br 

 
 

 
 

ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITINGA – MA 

 
Nome do Candidato Cargo NIS CadÚnico Recurso Justificativa 
Elidelma Bezerra Não informado 16004546861 Contra o indeferimento de 

seu pedido de isenção 
INDEFERIDO: Candidata não apresentou declaração 
firmada pelo próprio candidato, de que a renda per 
capita/mês da família não seja superior a R$ 100,00 (cem 
reais), considerando, para tanto, os ganhos dos membros do 
núcleo familiar que vivam sob o mesmo teto. (Item 2.8 do 
Edital, Item VII) 
Não apresentou Boleto Bancário (Item 2.8.1, III) 
Não apresentou cópia da CTPS com a baixa no último 
emprego (item 2.8.1, IV). 
Candidata apresentou apenas o Requerimento e cópia da 
carteira de identidade 

Daniel Alves Pereira Não informado 16024983841 Candidato alega injustiça o 
deferimento de isenção dos 
dois candidatos sendo que os 
mesmos possuem renda 
superior e fogem das 
condições de isenção e que se 
enquadra na condição de 
isento. 

INDEFERIDO: No tocante as isenções deferidas dos 
candidatos citados, os mesmos apresentaram toda a 
documentação necessária. No tocante ao indeferimento do 
pedido de isenção do candidato o mesmo se deu em virtude 
que o mesmo apresentou apenas o Requerimento e cópia da 
carteira de identidade e CPF.  
Candidato não apresentou declaração firmada pelo próprio 
candidato, de que a renda per capita/mês da família não 
seja superior a R$ 100,00 (cem reais), considerando, para 
tanto, os ganhos dos membros do núcleo familiar que vivam 
sob o mesmo teto. (Item 2.8 do Edital, Item VII) 
Não apresentou Boleto Bancário (Item 2.8.1, III) 
Não apresentou cópia da CTPS com a baixa no último 
emprego (item 2.8.1, IV) 

James da Silva Mourão Assessor Jurídico 16238776901 Candidato alega que enviou 
toda a documentação exigida 
e que apresentação da CTPS 
só em caso de comprovação 
como desempregado 

INDEFERIDO: Uma das condições para o pedido de 
isenção é ter renda per capita inferior a R$ 100,00 (cem 
reais). Inciso VI do item 2.8.   
Candidato não apresentou declaração firmada de que a 
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 renda per capita/mês da família não seja superior a R$ 

100,00 (cem reais), considerando, para tanto, os ganhos dos 
membros do núcleo familiar que vivam sob o mesmo teto. 
(Item 2.8 do Edital, Item VII).  

Thiago França Cardoso Não informado 21035988668 Candidato alega que enviou 
toda a documentação e o seu 
nome não consta na lista das 
inscrições deferidas como 
isento. 

INDEFERIDO: Uma das condições para deferimento da 
isenção é a inscrição do candidato no concurso e essa 
comprovação será feita mediante apresentação do boleto a 
ser gerado no ato da inscrição.  
2.8.1. A isenção de que trata o item 2.8 será solicitada 
mediante requerimento do candidato (Anexo VIII) contendo:  
III – Boleto gerado após inscrição do candidato no site da 
CONSEP. (Candidato não precisa pagar o boleto). 
Candidato não apresentou Boleto Bancário (Item 2.8.1, III) 

Iarley Silva Cardoso Não informado 22019995831 Candidato alega que enviou 
dentro do prazo toda a 
documentação exigida para 
ter a inscrição deferida. 

INDEFERIDO:  O indeferimento do pedido de isenção do 
candidato se deu em virtude que o mesmo apresentou apenas 
o Requerimento e cópia da carteira de identidade e CPF.  
Candidato não apresentou declaração firmada pelo próprio 
candidato, de que a renda per capita/mês da família não 
seja superior a R$ 100,00 (cem reais), considerando, para 
tanto, os ganhos dos membros do núcleo familiar que vivam 
sob o mesmo teto. (Item 2.8 do Edital, Item VII) 
Não apresentou Boleto Bancário (Item 2.8.1, III) 
Não apresentou cópia da CTPS com a baixa no último 
emprego (item 2.8.1, IV) 

Narciso dos Santos 
Martins 

Assessor Jurídico 20653219770 Candidato alega que enviou 
toda a documentação exigida 
para deferimento do pedido 
de isenção 

INDEFERIDO: Candidato não apresentou declaração 
firmada pelo próprio candidato, de que a renda per 
capita/mês da família não seja superior a R$ 100,00 (cem 
reais), considerando, para tanto, os ganhos dos membros do 
núcleo familiar que vivam sob o mesmo teto. (Item 2.8 do 
Edital, VII) 
Não apresentou cópia da CTPS com a baixa no último 
emprego (item 2.8.1, IV). 
Candidato apresentou Requerimento, cópia da carteira de 
motorista e boleto bancário. 

Pablo Rubens Lima Brito Não informado 23772078709 Candidato alega que se INDEFERIDO: Candidato não apresentou declaração 
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 enquadra no item 2.7, I do 

edital.  
firmada pelo próprio candidato, de que a renda per 
capita/mês da família não seja superior a R$ 100,00 (cem 
reais), considerando, para tanto, os ganhos dos membros do 
núcleo familiar que vivam sob o mesmo teto. (Item 2.8 do 
Edital, Item VII) 
Não apresentou Boleto Bancário (Item 2.8.1, III) 
Não apresentou cópia da CTPS com a baixa no último 
emprego (item 2.8.1, IV) 

Thiago José Vilas Boas Vigia 23745523977 Candidato solicita a revisão 
no pedido de isenção 

INDEFERIDO: Após reanálise do pedido de isenção foi 
constatado que o candidato não apresentou declaração 
firmada pelo próprio candidato, de que a renda per 
capita/mês da família não seja superior a R$ 100,00 (cem 
reais), considerando, para tanto, os ganhos dos membros do 
núcleo familiar que vivam sob o mesmo teto. (Item 2.8 do 
Edital, Item VII) 
Não apresentou cópia da CTPS com a baixa no último 
emprego (item 2.8.1, IV) 

 
 

Teresina – Pi, 23 de Fevereiro de 2019 
 

 


