
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE MINEIROS

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR – FIMES
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS – UNIFIMES

COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS
SELETIVOS

EDITAL Nº 001/2019

1

INDEFERIMENTO AOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

Decisão da Comissão Organizadora n. 002/2019

Trata-se de pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição no Concurso

Público para provimento de vagas dos cargos de Docente e do Corpo Técnico Administrativo

da FIMES (Edital 001/2019).

Considerando que todos os pedidos apresentam teor semelhante, com ausência de

documentos comprobatórios dos candidatos, a Comissão Organizadora resolveu publicar

uma única decisão para todos os requerimentos.

É breve o relato. Decidimos.

Ao examinar os pedidos formalizados, foi possível observar que os candidatos não

cumpriram para com os requisitos previstos no item ‘5.11.2’ e seguintes do Edital 001/2019:

5.11.2. Terá direito à isenção do pagamento do valor da inscrição o cidadão que
comprovar ausência de condições financeiras, nos termos do subitem “5.11.1”, por
meio de declaração instruída de documentos comprobatórios.
5.11.2.1. A declaração deverá conter: justificativa da isenção, nome completo do
candidato, número do documento de identidade, número do CPF, data e assinatura.
5.11.2.2. Consideram documentos comprobatórios dos termos do subitem “5.11.1” a
cópia da CTPS do candidato e cônjuge ou companheiro, certidão de casamento,
certidão de nascimento dos filhos, ou de outros documentos que demonstrem a renda
auferida pelo candidato e a composição de sua família.

Por isso, fica INDEFERIDA a isenção do pagamento da taxa de inscrição dos

seguintes candidatos:

1. Eduardo de Oliveira;

2. Glauciana de Souza Lima;
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3. Kemilly Matheus Santana Pereira;

4. Laiany Garcias de Paula;

5. Marcella França de Oliveira;

6. Mercedes Jesus Marques;

7. Thaís Teodora de Oliveira;

8. Wanderson Marques Araújo;

9. Wilker Naves Oliveira;

Alerta-se para o fato de que os candidatos devem finalizar seu procedimento de

inscrição, com a respectiva impressão e pagamento do boleto bancário, para que a inscrição

seja confirmada.

Mineiros/GO, 21 de outubro de 2019.

Comissão Organizadora do Concurso Público
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