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CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS - CE. 
EDITAL Nº 001/2019 

   
RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ORÓS - CE REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS QUANTO AOS PEDIDOS 
DE ISENÇÃO. 
 
RECURSOS DEFERIDOS 
 

CANDIDATA Nº DE INSCRIÇÃO 

EMILIA CARNEIRO GURGEL BISNETA 2090352 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pela 
candidata decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Foi cumprido o item 4.23, do Edital 001/2019. Que diz:  
4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

a. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

b. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no item 
4.20. 

 

CANDIDATA Nº DE INSCRIÇÃO 

NAIARA SUENE BRITO DE LIMA 2089723 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pela 
candidata decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Foi cumprido o item 4.23, do Edital 001/2019. Que diz:  
4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

a. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

b. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no item 
4.20. 
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CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS - CE. 
EDITAL Nº 001/2019 

  
CANDIDATA Nº DE INSCRIÇÃO 

ROSA MARIA SOUSA MONTE 2089929 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pela 
candidata decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Foi cumprido o item 4.23, do Edital 001/2019. Que diz:  
4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

a. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

b. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no item 
4.20. 

 
 

RECURSOS INDEFERIDOS 
 

CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO 

ANTONIO DANIEL PEREIRA DE SOUSA 2090914 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O cadastro do NIS está desatualizado, descumprindo assim o item 4.23, inciso III, letra B, do Edital 001/2019. Que 
diz:  
4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

a. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

b. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no 
item 4.20. 

 
 
 
 



 
 
 

3 
 

 

 
CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS - CE. 
EDITAL Nº 001/2019 

  
CANDIDATA Nº DE INSCRIÇÃO 

ARLENE MARIA BERNARDINO 2090974 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pela 
candidata decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O cadastro do NIS está desatualizado, descumprindo assim o item 4.23, inciso III, letra B, do Edital 001/2019. Que 
diz:  
4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

a. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

b. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no 
item 4.20. 

 

CANDIDATA Nº DE INSCRIÇÃO 

BRENA DA CAMARA AMORIM 2089984 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pela 
candidata decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O cadastro do NIS está desatualizado, descumprindo assim o item 4.23, inciso III, letra B, do Edital 001/2019. Que 
diz:  
4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

IV. Comprovante de Inscrição; 
V. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
VI. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

c. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

d. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no 
item 4.20. 
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CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS - CE. 
EDITAL Nº 001/2019 

  
CANDIDATA Nº DE INSCRIÇÃO 

CAROLINE BARBOSA NASCIMENTO DA SILVA 2091124 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pela 
candidata decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição já se encerrou, uma vez que foi cumprido o item 4.20 do 
Edital 001/2019, que diz: 
4.20 – Para tanto os interessados deverão requerer através do site www.universidadepatativa.com.br com início 
às 09:00hs do dia 10 de Junho e término às 14:00hs do dia 11 de Junho de 2019. 

 

CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO 

CRISTIANO VELOSO CAJAZEIRA DA SILVA 2090420 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O cadastro do NIS está desatualizado, descumprindo assim o item 4.23, inciso III, letra B, do Edital 001/2019. Que 
diz:  
4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

a. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

b. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no 
item 4.20. 

 

CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO 

GILVAN ALVES DE MOURA 2091461 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição já se encerrou, uma vez que foi cumprido o item 4.20 do 
Edital 001/2019, que diz: 
4.20 – Para tanto os interessados deverão requerer através do site www.universidadepatativa.com.br com início 
às 09:00hs do dia 10 de Junho e término às 14:00hs do dia 11 de Junho de 2019. 
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CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS - CE. 
EDITAL Nº 001/2019 

  
CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO 

ISAAC BEZERRA ALCANTARA 2089908 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O não cumprimento dos itens 4.22 ou 4.23, do Edital 001/2019. Que diz:  
4.22 – O candidato que solicitar isenção como DOADOR DE SANGUE, deverá apresentar à Comissão responsável 
pelo Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, 
nº 51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. A Certidão expedida pelo órgão competente comprovando 02 (duas) doações no período de 01 (um) ano 

e que a última doação tenha sido feita em um prazo de até 12 (doze) meses da realização do Concurso 
Público, até o término do período do pedido de isenção. 

4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

a. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

b. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no item 
4.20. 

 

CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO 

IVANA_JUA@HOTMAIL.COM 2089952 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pela 
candidata decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O não cumprimento dos itens 4.22 ou 4.23, do Edital 001/2019. Que diz:  
4.22 – O candidato que solicitar isenção como DOADOR DE SANGUE, deverá apresentar à Comissão responsável 
pelo Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, 
nº 51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. A Certidão expedida pelo órgão competente comprovando 02 (duas) doações no período de 01 (um) ano 

e que a última doação tenha sido feita em um prazo de até 12 (doze) meses da realização do Concurso 
Público, até o término do período do pedido de isenção. 

4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
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CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS - CE. 
EDITAL Nº 001/2019 

  Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

a. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

b. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no item 
4.20. 

 

CANDIDATA Nº DE INSCRIÇÃO 

JOSYANNE CLEMENTE CUSTODIO 2089733 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pela 
candidata decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O cadastro do NIS está desatualizado, descumprindo assim o item 4.23, inciso III, letra B, do Edital 001/2019. Que 
diz:  
4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

a. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

b. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no 
item 4.20. 

 

CANDIDATA Nº DE INSCRIÇÃO 

MARIA JULIANA DE ALMEIDA 2089899 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pela 
candidata decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O cadastro do NIS está desatualizado, descumprindo assim o item 4.23, inciso III, letra B, do Edital 001/2019. Que 
diz:  
4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

IV. Comprovante de Inscrição; 
V. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 
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CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS - CE. 
EDITAL Nº 001/2019 

  Residência; 
VI. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

c. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

d. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no 
item 4.20. 

 

CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO 

MATEUS FELIX MENDONÇA 2090465 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O não cumprimento dos itens 4.22 ou 4.23, do Edital 001/2019. Que diz:  
4.22 – O candidato que solicitar isenção como DOADOR DE SANGUE, deverá apresentar à Comissão responsável 
pelo Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, 
nº 51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. A Certidão expedida pelo órgão competente comprovando 02 (duas) doações no período de 01 (um) ano 

e que a última doação tenha sido feita em um prazo de até 12 (doze) meses da realização do Concurso 
Público, até o término do período do pedido de isenção. 

4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

a. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

b. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no item 
4.20. 

 

CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO 

PALOMA MICAELE VIEIRA LIMA 2089836 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pela 
candidata decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O não cumprimento dos itens 4.22 ou 4.23, do Edital 001/2019. Que diz:  
4.22 – O candidato que solicitar isenção como DOADOR DE SANGUE, deverá apresentar à Comissão responsável 
pelo Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, 
nº 51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS - CE. 
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  documentos: 
I. Comprovante de Inscrição; 

II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 
Residência; 

III. A Certidão expedida pelo órgão competente comprovando 02 (duas) doações no período de 01 (um) ano 
e que a última doação tenha sido feita em um prazo de até 12 (doze) meses da realização do Concurso 
Público, até o término do período do pedido de isenção. 

4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

a. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

b. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no item 
4.20. 

 

CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO 

PAULO GILSON MACEDO SALES 2091459 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição já se encerrou, uma vez que foi cumprido o item 4.20 do 
Edital 001/2019, que diz: 
4.20 – Para tanto os interessados deverão requerer através do site www.universidadepatativa.com.br com início 
às 09:00hs do dia 10 de Junho e término às 14:00hs do dia 11 de Junho de 2019. 

 

CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO 

ROMARIO ALVES DA SILVA 2090275 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O não cumprimento dos itens 4.22 ou 4.23, do Edital 001/2019. Que diz:  
4.22 – O candidato que solicitar isenção como DOADOR DE SANGUE, deverá apresentar à Comissão responsável 
pelo Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, 
nº 51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. A Certidão expedida pelo órgão competente comprovando 02 (duas) doações no período de 01 (um) ano 

e que a última doação tenha sido feita em um prazo de até 12 (doze) meses da realização do Concurso 
Público, até o término do período do pedido de isenção. 
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  4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

a. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

b. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no item 
4.20. 

 

CANDIDATA Nº DE INSCRIÇÃO 

RUTH FEITOZA DE MELO 2089977 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pela 
candidata decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O cadastro do NIS está desatualizado, descumprindo assim o item 4.23, inciso III, letra B, do Edital 001/2019. Que 
diz:  
4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

a. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

b. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no 
item 4.20. 

 

CANDIDATA Nº DE INSCRIÇÃO 

SOCORRO CRISTINA CASTRO LIMA 2090468 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pela 
candidata decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O cadastro do NIS está desatualizado, descumprindo assim o item 4.23, inciso III, letra B, do Edital 001/2019. Que 
diz:  
4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
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  II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 
Residência; 

III. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 
Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

a. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

b. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no 
item 4.20. 

 

CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO 

WALLYSSON PEREIRA DA SILVA 2090538 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O não cumprimento dos itens 4.22 ou 4.23, do Edital 001/2019. Que diz:  
4.22 – O candidato que solicitar isenção como DOADOR DE SANGUE, deverá apresentar à Comissão responsável 
pelo Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, 
nº 51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. A Certidão expedida pelo órgão competente comprovando 02 (duas) doações no período de 01 (um) ano 

e que a última doação tenha sido feita em um prazo de até 12 (doze) meses da realização do Concurso 
Público, até o término do período do pedido de isenção. 

4.23 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão responsável pelo 
Concurso Público, na Biblioteca Pública Municipal Hilza Diogo de Oliveira, situada na Praça Anastácio Maia, nº 
51, Bairro Centro – Orós – CE, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, os seguintes 
documentos: 

I. Comprovante de Inscrição; 
II. Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e Comprovante de 

Residência; 
III. Declaração expedida pelo órgão responsável pelo cadastro, declarando que o candidato está inscrito no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 
26 de junho de 2007; indicando o número do NIS com assinatura e carimbo do declarante. 

a. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo aceito o NIS da mãe, 
cônjuge e/ou de parentes próximos. 

b. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data prevista no item 
4.20. 

 
 
 

Juazeiro do Norte – CE, 19 de Junho de 2019. 


