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O Instituto responsável pela organização e coordenação do certame, IDECAN, no uso das atribuições concedidas pelo 
Edital Nº 003 de 2016 que normatiza o Concurso Público para a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – 
SEMDES da Prefeitura Municipal de Natal/RN, vem, após a verificação de regularidade, apresentar: 
 
 Resultado definitivo dos candidatos que solicitaram isenção da taxa de inscrição por serviço prestado à Justiça Eleitoral, 
por ser doador de sangue, por ser desempregado e/ou através do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 
CadÚnico: 
 
1 - Candidatos com pedidos de isenção indeferidos. 
 
1.1 - Candidato convocado e nomeado para servir à Justiça eleitoral por ocasião dos pleitos eleitorais: 
 
1.1.1 - Não atendeu ao item 3.5.11.1.1, "c" - Documentação enviada comprova somente uma participação em processos eleitorais: 
 

Inscrição Nome Cargo 

676000111 Suélia Rodrigues Cavalcante Assistente Social 

 
1.2 - Condição de doador de sangue: 
 
1.2.1 - Não atendeu ao item 3.5.11.1, "b" - Comprovou apenas uma doação: 
 

Inscrição Nome Cargo 

676000163 Márcio Teófilo De Assis Assistente Social 

 
1.3 - Condição de desempregado: 
 
Não houve candidatos. 
 
1.4 - Decreto Federal nº 6.593, de 2 de outubro de 2008 (NIS), inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal – CadÚnico: 
 
1.4.1 - O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único: 
 

Inscrição Nome Cargo 

676000172 Ivan Gomes Batista Assistente Social 

 
1.4.2 - NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído:  
 

Inscrição Nome Cargo 

676000073 Gigliane Alves Dantas Assistente Social 

 
2 - Das disposições finais.  
2.1 - Será permitida ao candidato a realização de somente uma inscrição no Concurso Público. 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, nem mesmo quanto à restituição do valor pago em duplicidade. 
2.2 - Os candidatos cujos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenham sido indeferidos, após a fase 
recursal, poderão efetivar a sua inscrição no certame no prazo de inscrições estabelecido no Edital, mediante o pagamento da 
respectiva taxa 
 
Em 04 de fevereiro de 2016.  
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