Estado do Paraná
Câmara de Vereadores de Tijucas do Sul
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2018
ATO Nº 005
DIVULGA JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
DO EDITAL Nº 001/2018 DE CONCURSO PÚBLICO

O Senhor José Antônio dos Santos, Presidente da Câmara de Vereadores de Tijucas do Sul, no uso de
suas atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público e o Instituto O Barriga
Verde, TORNA PÚBLICO o julgamento de recurso impetrado contra a homologação das inscrições,
divulgada através do ato 003/2018, conforme segue:

Nº INSC
934881

CANDIDATO
Josiel Diogo De Gois

Cargo
Auxiliar de Serviços Gerais

Alegação: Não aceitaram minha isenção de inscrição justificando "O NIS foi identificado na base do
Cadastro Único, com renda per capita familiar dentro do perfil, porém não pertence a pessoa
informada/nome fornecido é diferente do nome registrado no Cadastro Único", porém o n° NIS é por família
e não individual, em meu n° NIS estão cadastrados eu e minha esposa Daiane Bernadete Machado Gois.
Fico no aguardo.
Decisão: Conforme consulta realizada ao SISTAC (Sistema de Isenção de Taxa de Concurso), Sistema do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Governo Federal, obtivemos a resposta da
Consulta: o NIS foi identificado no Cadastro Único, com renda dentro do perfil do programa, porém não
pertence a pessoa informada / nome fornecido é diferente do nome registrado no Cadastro Único.
Conforme espelho da consulta que segue abaixo, houve um erro de preenchimento nos dados cadastrais
no momento da inscrição por parte do Candidato, ao preencher o nome de sua mãe o mesmo colocou
repetidamente o seu nome, ficando assim com preenchimento errôneo de dados e conforme regrado no
Item 4.22 do edital:
4.22. As informações prestadas no preenchimento do Requerimento de Inscrição, são de
inteira responsabilidade do candidato, podendo ser indeferida ou anulada a inscrição por
seu preenchimento incompleto ou de forma indevida.
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Tijucas do Sul, 19 de abril de 2018.

_____________________
José Antônio dos Santos
Presidente da Câmara de Vereadores
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