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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 

O MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO, Estado de Santa Catarina, através da Comissão de 

Acompanhamento do Concurso Público, no uso de suas atribuições legais, e a empresa SC 

Treinamentos, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA 

INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO ao EDITAL 

DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022, conforme segue: 

 

 

Recurso nº 01. Candidato(a) de inscrição nº 37932.  

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) requer o deferimento da isenção do 

pagamento da taxa de inscrição. 

Recurso não assiste razão ao(à) candidato(a), de acordo com o edital, no item 5.2.2.3. “Para 

verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato e para tanto é necessário que as 

informações solicitadas (nome completo, data de nascimento, nome da mãe e município) sejam 

idênticas àquelas informadas no momento do cadastramento, ou o candidato deve estar cadastrado a 

mais de 45 dias para ser possível acessar as informações.” Portanto, é o caso de indeferimento do 

pedido, tendo em vista que o nome fornecido é diferente do nome registrado no Cadastro Único. 

 

 

Recurso nº 02. Candidato(a) de inscrição nº 39417.  

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Candidato(a) requer o deferimento da isenção do 

pagamento da taxa de inscrição.  

Recurso não assiste razão ao(à) candidato(a), de acordo com o edital, no item 5.2.2.A.4. “Para ter 

direito à isenção o cidadão convocado deve comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitoral por, no 

mínimo, dois eventos eleitorais (eleição, plebiscito ou referendo), consecutivos ou não.” 

Ressalta-se que o(a) candidato comprovou, de forma tempestiva, serviço prestado apenas em um 

evento eleitoral. Portanto, é o caso de indeferimento do pedido. 

 

 

 

Rio do Campo (SC), 18 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

VIDAL BALAK 

Prefeito Municipal 
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