
HOMOLOGAÇÃO DE ISENÇÃO 

 

 

Município de Santana do Deserto / MG 

 

PROCESSO SELETIVO 
 

 

 

 

 

 

O Instituto responsável pela organização e coordenação do certame, IDECAN, no uso das atribuições concedidas pelo Edital Nº 
001 de 2014 que normatiza o Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO/MG, vêm, após a 
verificação de regularidade, apresentar: 
 
 
1 - Candidatos que solicitaram isenção da taxa de inscrição através do Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal – Cadúnico. 
 
1.1 - Candidatos com pedidos de isenção deferidos. 

 
Inscrição Nome Cargo 

406000010 Francisco Martins Furtado Agente Comunitário de Saúde 

406000031 Jullyana Ranyelly Da Silva Santos Agente Comunitário de Saúde 

 
  

2 - Candidatos que solicitaram isenção da taxa de inscrição por razões de limitações de ordem financeira. 
 
2.1 - Candidatos com pedidos de isenção indeferidos. 
 
2.1.1 – Por não enviar documentação comprobatória 
 

Inscricao Nome Cargo 

406000015 Giselda Gomes Barboza Agente Comunitário de Saúde 

 
 
3 – Das disposições finais.  
 
3.1 Em virtude da regra inserta no item 3.1.1 do Edital nº. 001 de 2014, não será permitida ao candidato a realização de mais de uma 
inscrição no Concurso Público para os cargos ofertados. Assim, quando do processamento das inscrições, se for verificada a existência 
de mais de uma inscrição realizada e efetivada (por meio de pagamento ou isenção da taxa) por um mesmo candidato, será 
considerada válida e homologada aquela que tiver sido realizada por último, sendo esta identificada pela data e hora de envio via 
Internet, do requerimento através do sistema de inscrições on-line do IDECAN. Consequentemente, as demais inscrições do candidato 
nesta situação serão automaticamente canceladas, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido, sendo, contudo, garantida a 
restituição do valor pago em duplicidade.  
3.2 Fica assegurado o direito de recurso aos candidatos com o pedido de isenção indeferido, no prazo de 3 (três) dias úteis contados 
da divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Os recursos deverão ser protocolados na Central de 
Atendimento ao Candidato, no endereço constante do subitem 3.3.1 deste Edital, ou via correio eletrônico 
(atendimento@idecan.org.br). 
3.3 Os candidatos cujos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenham sido indeferidos, após a fase recursal, 
cujo resultado será divulgado no dia 02 de abril de 2014 poderão efetivar a sua inscrição no certame no prazo de inscrições 
estabelecido no edital, mediante o pagamento da respectiva taxa. 
 
 
Em 24 de março de 2014.  

IDECAN 


