
 
 
 
 
 
 

 

 

PROCESSO SELETIVO -  EDITAL Nº  0 5 /2015 

RESULTADO DOS PEDIDOS DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 

3.484, DE 16 DE JULHO DE 2015 – DOADOR DE SANGUE 

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, DIVULGA, o resultado dos 
pedidos de solicitação de isenção da Taxa de Inscrição amparado pela Lei Municipal nº 3.484, de 16 de julho 
de 2015, após o Instituto Mais, empresa prestadora do certame, realizar a análise dos documentos recebidos 
para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato no ato de solicitação de sua isenção. 

Caberá recurso do resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição em conformidade com o 
estabelecido no Capítulo XI, do edital do Processo Seletivo, no dia 21 de dezembro de 2015. 

Os recursos serão analisados pela equipe do Instituto Mais e na data prevista de 24 de dezembro de 2015 
será publicado no Diário Oficial do Estado o Resultado Final da solicitação do pedido de isenção da taxa de 
inscrição, não cabendo mais prazo recursal de seu resultado. 

O candidato com solicitação de isenção indeferida poderá acessar novamente o site 
www.institutomais.org.br, na página do Processo Seletivo da Prefeitura do Município de Santana de 
Parnaíba, digitando seu CPF e sua senha de acesso, até às 17 horas do dia 29 de dezembro de 2015, e 
imprimir o boleto bancário, cujo pagamento deverá ser efetuado até às 20 horas, do dia 30 de dezembro de 
2015, limite máximo.  

O candidato cujo pedido de isenção tenha sido indeferido e que não efetive a inscrição mediante o 
recolhimento tempestivo do respectivo valor da taxa de inscrição, não terá a sua inscrição efetivada para o 
Processo Seletivo, sendo todos os atos de inscrição tornados sem efeito. 

O candidato cujo pedido de isenção tenha sido deferido estará automaticamente inscrito no Processo 
Seletivo. 

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das inscrições contidos no 
capítulo IV, do Edital nº 05/2015, do Processo Seletivo. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o resultado dos pedidos de solicitação de 
isenção da taxa de inscrição no Processo Seletivo amparado pela Lei Municipal nº 3.484, de 16 de julho de 
2015. 

Santana de Parnaíba, 18 de dezembro de 2015. 

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 
  

http://www.institutomais.org.br/


SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDA: 

De acordo com os critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 3.484, de 16 de julho de 2015 a candidata 

relacionada abaixo está com sua solicitação da taxa de inscrição DEFERIDA e automaticamente inscrita no 

Processo Seletivo – Edital nº 05/2015. 

CANDIDATA COM ISENÇÃO DEFERIDA 

NOME DO CANDIDATO 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDADE 
SITUAÇÃO 

ELAINE APARECIDA SANTOS DE SOUZA 194050129 
Apresentou comprovante de Doação de 

Sangue conforme previsto em edital 

SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO INDEFERIDA: 

De acordo com os critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 3.484, de 16 de julho de 2015 os candidatos 
relacionados abaixo estão com sua solicitação de isenção da taxa de inscrição INDEFERIDA. 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS COM ISENÇÃO INDEFERIDA 

NOME DO CANDIDATO 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDADE 
SITUAÇÃO 

CAMILA JESSICA VENDRAMINI BENTO 34392397x Não apresentou documentação 

EVERTON JANDREY 353304578 Não apresentou documentação 

GABRIELA SANTOS DE JESUS 371771298 Não apresentou documentação 

LUCAS SILVA DE SOUZA 42740776x Não apresentou documentação 

NEIDE DE FATIMA SOBOTA 2567834333 Não apresentou documentação 

SARA CAVALCANTE DE SOUZA 56867568x Não apresentou documentação 

TARCISO FERNANDES ELOI 398092497 Não apresentou documentação 

VIVIANA SOUSA DA SILVA 406683608 Não apresentou documentação 

 


