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MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 

EDITAL Nº 004/2019 – RESULTADO DEFINITIVO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Divulga o resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Concurso Público 

Edital de abertura nº 001/2019. 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA: 

  

1. O resultado dos recursos interpostos quanto ao indeferimento da isenção da taxa de inscrição do Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2019, 

conforme segue: 

 

Inscrição Nascimento Candidato Cargo Resultado Justificativa 

49700018 20/01/1993 Scheila Perin Portella Assistente Social INDEFERIDO Os dados informados pelo candidato não permitem a 
consulta no Cad Único nos termos do item 3.1.8 do Edital de Abertura. 

49700020 02/02/1984 ANA MARIA DE OLIVEIRA 
GENUINO RODRIGUES 

Auxiliar Administrativo INDEFERIDO Os dados informados pelo candidato não permitem a 
consulta no Cad Único nos termos do item 3.1.8 do Edital de Abertura. 

49700071 29/08/2001 ÁLEX GUILBERT PAGOTTO 
DE VARGAS 

Auxiliar Administrativo INDEFERIDO Os dados informados pelo candidato não permitem a 
consulta no Cad Único nos termos do item 3.1.8 do Edital de Abertura. 

49700075 11/09/2001 carla sabrina oliveira  
consort 

Auxiliar Administrativo INDEFERIDO Os dados informados pelo candidato não permitem a 
consulta no Cad Único nos termos do item 3.1.8 do Edital de Abertura. 
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49700079 20/11/1973 IONE DE ALMEIDA TREVELIN Auxiliar de Serviços 
Gerais 

INDEFERIDO Os dados informados pelo candidato não permitem a 
consulta no Cad Único nos termos do item 3.1.8 do Edital de Abertura. 

49700110 08/08/1993 SIDIMARA ALVES DE 
FREITAS Close 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

INDEFERIDO Os dados informados pelo candidato não permitem a 
consulta no Cad Único nos termos do item 3.1.8 do Edital de Abertura. 

49700070 28/04/1985 MICHELE BRUCH DE 
OLIVEIRA 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

INDEFERIDO Os dados informados pelo candidato não permitem a 
consulta no Cad Único nos termos do item 3.1.8 do Edital de Abertura. 

49700091 17/12/1981 Reginaldo Silva de Andrade Enfermeiro Padrão INDEFERIDO O Edital de abertura não prevê envio de documentos comprobatórios, mas 
sim que a ficha de solicitação seja preenchida conforme beneficio 
concedido. Os dados informados pelo candidato não permitem a 
consulta no Cad Único nos termos do item 3.1.8 do Edital de Abertura. 

49700051 07/04/1996 Kamila Poliana Pilatti Engenheiro Civil INDEFERIDO Conforme informações divulgadas no EDITAL, não é possível a correção dos 
dados cadastrais da ficha de isenção após a solicitação inicial que foi 
realizada nos dias 14 e 15 de maio de 2019 - Item 3.1.7 A Ficha de 
Solicitação de Isenção deverá ser preenchida de modo eletrônico, com as 
informações pessoais exatamente iguais às constantes na Folha Resumo do 
Cadastro Único (CadÚnico). 
3.1.8 A FAUEL analisará os dados da Folha Resumo por meio de consulta ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único, disponibilizado pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA pelo endereço eletrônico 
http://www.mds.gov.br/consultacidadao, em que será verificada a 
veracidade das informações prestadas pelo candidato. 
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49700092 22/05/1989 Andre Duarte Fiscal de Tributação INDEFERIDO Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007.  Art. 7º  As informações 
constantes do CadÚnico terão validade de dois anos, contados a partir da 
data da última atualização, sendo necessária, após este período, a sua 
atualização ou revalidação, na forma disciplinada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Candidato deve fazer a Revisão 
Cadastral é o procedimento que tem como objetivo garantir a atualização 
dos dados declarados ao Cadastro Único pelas famílias que foram 
identificadas com cadastros sem atualização há mais de 2 anos. Os 
Cadastros sem atualização são bloqueados, até que o mesmo seja 
atualizado e reanalisado. 

49700114 01/07/1992 Rejane Boligon Fisioterapeuta INDEFERIDO Os dados informados pelo candidato não permitem a consulta no Cad 
Único nos termos do item 3.1.8 do Edital de Abertura. 

49700093 02/09/1990 ROSANE IVAZ SIKORSK Professor de Ensino 
Fundamental e Infantil 

INDEFERIDO Conforme informações divulgadas no EDITAL, não é possível a correção dos 
dados cadastrais da ficha de isenção após a solicitação inicial que foi 
realizada nos dias 14 e 15 de maio de 2019 - Item 3.1.7 A Ficha de 
Solicitação de Isenção deverá ser preenchida de modo eletrônico, com as 
informações pessoais exatamente iguais às constantes na Folha Resumo do 
Cadastro Único (CadÚnico). 
3.1.8 A FAUEL analisará os dados da Folha Resumo por meio de consulta ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único, disponibilizado pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA pelo endereço eletrônico 
http://www.mds.gov.br/consultacidadao, em que será verificada a 
veracidade das informações prestadas pelo candidato. 

49700059 09/12/1991 Erica Patricia Vieira Ankoski Psicólogo INDEFERIDO Os dados informados pelo candidato não permitem a consulta no Cad 
Único nos termos do item 3.1.8 do Edital de Abertura. 

49700112 07/07/1982 JULCINEIA APARECIDA DOS 
SANTOS RODRIGUES 

Técnico em Enfermagem INDEFERIDO O Edital de abertura não prevê envio de documentos comprobatórios, mas 
sim que a ficha de solicitação seja preenchida conforme benefício 
concedido. Os dados informados pelo candidato não permitem a 
consulta no Cad Único nos termos do item 3.1.8 do Edital de Abertura. 
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49700069 05/06/1973 Teresinha Aparecida de 
Oliveira 

Técnico em Enfermagem INDEFERIDO Conforme informações divulgadas no EDITAL, não é possível a correção dos 
dados cadastrais da ficha de isenção após a solicitação inicial que foi 
realizada nos dias 14 e 15 de maio de 2019.  
Item 3.1.7 A Ficha de Solicitação de Isenção deverá ser preenchida de 
modo eletrônico, com as informações pessoais exatamente iguais às 
constantes na Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico). 
3.1.8 A FAUEL analisará os dados da Folha Resumo por meio de consulta ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único, disponibilizado pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA pelo endereço eletrônico 
http://www.mds.gov.br/consultacidadao, em que será verificada a 
veracidade das informações prestadas pelo candidato. 

 

 

 

2. Diante da análise e indeferimento de todos os recursos, divulga-se o resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Concurso 

Público aberto pelo Edital nº 001/2019, conforme ANEXO I do presente edital. 

 

3. Os candidatos que tiverem indeferido o seu pedido de isenção da taxa de inscrição devem providenciar a impressão do boleto bancário e o seu 

pagamento bancário até o dia 31 de maio de 2019, para confirmar sua inscrição no Concurso Público. 

 

Honório Serpa, 27 de maio de 2019. 

 

Alexsandro Santin Martins 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 


