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JULGAMENTO DE  RECURSOS IMPETRADOS REFERENTE AO INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE ISENÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS DO CONCURSO 

PÚBLICO 001/2011  

 

RESULTADO 

 

A Comissão Examinadora do Concurso Público nº 001/2011, do Município de Cedro/PE., no uso de  suas 

atribuições legais, torna público, o julgamento dos recursos referentes a divulgação da RELAÇÃO DOS 

PEDIDOS DE ISENÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDA E INDEFERIDA DO CONCURSO PÚBLICO 

001/2011.  

 

Prezados Candidatos, conforme Edital 001/2011 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cedro/PE.,  

favor considerar as seguintes informações: 

 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO: 4.26 – Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que 

comprovem... 

a) Os candidatos inscritos em Programas Sociais do Governo Federal, que solicitarem o beneficio 

da isenção da taxa de inscrição neste concurso, deverão preencher no campo indicado no 

formulário de inscrição, o programa no qual se encontra inscrito, para fins de isenção da 

referida taxa, devendo o mesmo entregar  no endereço indicado para inscrições presenciais,  

até o  dia 26 de outubro, cópia autenticada do documento de identidade com foto, 

acompanhado do comprovante de endereço, boleto bancário e a comprovação de inscrição no 

Programa Social 

 

EDITAL DE ABERTURA: 4.27 – O candidato que solicitar inscrição como DOADOR DE SANGUE, 

deverá apresentar à Comissão responsável pelo Concurso no local de inscrição presencial, na Prefeitura 

Municipal de Cedro (PE), 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, até o primeiro dia útil subseqüente ao término do período de inscrição, juntamente 

com cópia de qualquer documento de identidade com foto, boleto bancário impresso e comprovante de 

residência. 

 

RECURSO 001 
INSCRIÇÃO REQUERENTE CARGO E CÓDIGO 

2012630 DARLANY CLAUDIA DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CODIGO: ASG-D 

Objeto do recurso: A candidata impetrou recurso relativo ao indeferimento do seu pedido de isenção. 

Decisão do Recurso: DEFERIDO 

Recurso Procedente. Fica considerada como DEFERIDA a solicitação de isenção feita pela candidata, uma 

vez que em uma nova consulta o NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

Recurso DEFERIDO  

Dessa forma a candidata passa a fazer parte da relação dos INSCRITOS DEFERIDOS 
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RECURSO 002 
INSCRIÇÃO REQUERENTE CARGO E CÓDIGO 

2011502 JESSICA APARECIDA DELBONI DE 

OLIVEIRA 

AGENTE ADMINISTRATIVO CODIGO: AGA-D 

Objeto do recurso: A candidata impetrou recurso relativo ao indeferimento do seu pedido de isenção. 

 

Decisão do Recurso: DEFERIDO 

Recurso Procedente. Fica considerada como DEFERIDA a solicitação de isenção feita pela candidata, uma 

vez que em uma nova consulta o NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

Recurso DEFERIDO  

Dessa forma a candidata passa a fazer parte da relação dos INSCRITOS  DEFERIDOS 

 

RECURSO 003 
INSCRIÇÃO REQUERENTE CARGO E CÓDIGO 

2014598 SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA  ENFERMEIRO - PSF 

Objeto do recurso: A candidata impetrou recurso relativo ao indeferimento do seu pedido de isenção. 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Recurso Procedente. Fica considerada como INDEFERIDA a solicitação de isenção feita pela candidata, uma 

vez que o NIS  foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status invalido. 

 Recurso INDEFERIDO 

 Desta forma, o candidato que entrou com recurso e o julgamento mantiveram o indeferimento, caso queira, 

poderá imprimir o boleto bancário que estará disponível na sua pagina pessoal e efetuar o pagamento. 

 

RECURSO 004 
INSCRIÇÃO REQUERENTE CARGO E CÓDIGO 

2011439 MARIA FRANCINEIDE DE SOUZA PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL CODIGO: PEI-D 

Objeto do recurso: A candidata impetrou recurso relativo ao indeferimento do seu pedido de isenção. 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
Recurso Procedente. Fica considerada como INDEFERIDA a solicitação de isenção feita pela candidata, uma vez que o 

NIS  foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status invalido. 

Recurso INDEFERIDO 

 Desta forma, o candidato que entrou com recurso e o julgamento mantiveram o indeferimento, caso queira, 

poderá imprimir o boleto bancário que estará disponível na sua pagina pessoal e efetuar o pagamento. 

 

RECURSO 005 
INSCRIÇÃO REQUERENTE CARGO E CÓDIGO 

2013165 MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL CODIGO: PEI-D 

Objeto do recurso: A candidata impetrou recurso relativo ao indeferimento do seu pedido de isenção. 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Recurso Procedente. Fica considerada como INDEFERIDA a solicitação de isenção feita pela candidata, uma 

vez que o NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita familiar dentro do perfil, 

porém não pertence a pessoa informada. 

Recurso INDEFERIDO 

 Desta forma, o candidato que entrou com recurso e o julgamento mantiveram o indeferimento, caso queira, 

poderá imprimir o boleto bancário que estará disponível na sua pagina pessoal e efetuar o pagamento. 
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RECURSO 006 
INSCRIÇÃO REQUERENTE CARGO E CÓDIGO 

2012909 ROSANA DE OLIVEIRA SANTOS  PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL CODIGO: PEI-D 

Objeto do recurso: A candidata impetrou recurso relativo ao indeferimento do seu pedido de isenção. 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Recurso Procedente. Fica considerada como INDEFERIDA a solicitação de isenção feita pela candidata, uma 

vez que o NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per capita familiar dentro do perfil, 

porém não pertence a pessoa informada. 

Recurso INDEFERIDO 

 Desta forma, o candidato que entrou com recurso e o julgamento mantiveram o indeferimento, caso queira, 

poderá imprimir o boleto bancário que estará disponível na sua pagina pessoal e efetuar o pagamento. 

 

RECURSO 007 
INSCRIÇÃO REQUERENTE CARGO E CÓDIGO 

2011200 AIDNA DE SOUZA FURTADO  PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL –PEI-D 

Objeto do recurso: A candidata impetrou recurso relativo ao indeferimento do seu pedido de isenção. 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Recurso Procedente. Fica considerada como INDEFERIDA a solicitação da candidata para a isenção e/ou 

pagamento de boleto, uma vez que a candidata não solicitou a isenção,  imprimindo o boleto e não efetuando  

o pagamento  em tempo hábil.  

Recurso INDEFERIDO 

 

RECURSO 008 
INSCRIÇÃO REQUERENTE CARGO E CÓDIGO 

2012704 ERIVANIA GALVAO ALVES  COPEIRO CODIGO: COP-E 

Objeto do recurso: Solicitação do Boleto para efetuar pagamento. 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Recurso Procedente. Fica considerada como INDEFERIDA a solicitação da candidata para o pagamento do 

Boleto, sendo que, só será liberado o boleto para os candidatos indeferidos que solicitaram isenção como 

doadores de sangue e/ou inscritos nos Programas Sociais do Governo Federal o que não é o seu caso, consta 

em nosso banco de dados que imprimiu o boleto e não efetuou o pagamento  em tempo hábil.  

Recurso INDEFERIDO 

 

RECURSO 009 
INSCRIÇÃO REQUERENTE CARGO E CÓDIGO 

2012088 ANA VANESSA ANDRADE DE FIGUEIRÊDO ENFERMEIRO - PSF CODIGO: ESF-A 

Objeto do recurso: A candidata impetrou recurso relativo ao indeferimento do seu pedido de isenção. 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Recurso Procedente. Fica considerada como INDEFERIDA a solicitação de isenção feita pela candidata, uma 

vez que o mesmo ao realizar sua inscrição  não cumpriu o item  4.27 do Edital. 

Recurso INDEFERIDO 

 Desta forma, o candidato que entrou com recurso e o julgamento mantiveram o indeferimento, caso queira, 

poderá imprimir o boleto bancário que estará disponível na sua pagina pessoal e efetuar o pagamento. 
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RECURSO 010 
INSCRIÇÃO REQUERENTE CARGO E CÓDIGO 

2011257 JOSE EDILSON DA SILVA ENSINO FUNDAMENTAL DE 6O AO 9O ANO- CODIGO: 

PRC-D 

Objeto do recurso: A candidata impetrou recurso relativo ao indeferimento do seu pedido de isenção. 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Recurso Procedente. Fica considerada como INDEFERIDA a solicitação de isenção feita pelo candidato, uma 

vez que o mesmo ao realizar sua inscrição  não cumpriu o item  4.27 do Edital. 

Recurso INDEFERIDO 

 Desta forma, o candidato que entrou com recurso e o julgamento mantiveram o indeferimento, caso queira, 

poderá imprimir o boleto bancário que estará disponível na sua pagina pessoal e efetuar o pagamento. 

 

RECURSO 011 
INSCRIÇÃO REQUERENTE CARGO E CÓDIGO 

2012009 JOSE EDILSON DA SILVA ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO- CODIGO: PEF-D 

Objeto do recurso: A candidata impetrou recurso relativo ao indeferimento do seu pedido de isenção. 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Recurso Procedente. Fica considerada como INDEFERIDA a solicitação de isenção feita pelo candidato, uma 

vez que o mesmo ao realizar sua inscrição  não cumpriu o item  4.27 do Edital. 

Recurso INDEFERIDO 

 Desta forma, o candidato que entrou com recurso e o julgamento mantiveram o indeferimento, caso queira, 

poderá imprimir o boleto bancário que estará disponível na sua pagina pessoal e efetuar o pagamento. 

 

RECURSO 012 
INSCRIÇÃO REQUERENTE CARGO E CÓDIGO 

2012327 WALISSON RODRIGO DOS SANTOS SOUZA AUXILIAR DE ENFERMAGEM – AXE-A 

Objeto do recurso: A candidata impetrou recurso relativo ao indeferimento do seu pedido de isenção. 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

Recurso Procedente. Fica considerada como INDEFERIDA a solicitação de isenção feita pelo candidato, uma 

vez que o mesmo ao realizar sua inscrição  não cumpriu o item  4.27 do Edital. 

Recurso INDEFERIDO 

 Desta forma, o candidato que entrou com recurso e o julgamento mantiveram o indeferimento, caso queira, 

poderá imprimir o boleto bancário que estará disponível na sua pagina pessoal e efetuar o pagamento. 

 

RECURSO 013 
INSCRIÇÃO REQUERENTE CARGO E CÓDIGO 

2011192 FRANCISCA LEDVANIA FERNANDES DA 
SILVA 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I (1A A 4A SERIE E/OU 
1O AO 5O ANO) CODIGO: PEF-D 

Objeto do recurso: A candidata impetrou recurso relativo ao indeferimento do seu pedido de isenção. 

Decisão do Recurso: DEFERIDO 

Recurso Procedente. Fica considerada como DEFERIDA a solicitação de isenção feita pela candidata, uma 

vez que em uma nova consulta o NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

Recurso DEFERIDO  

Dessa forma a candidata passa a fazer parte da relação dos INSCRITOS DEFERIDOS 

 

Comissão Examinadora do Concurso 

 

 

 


