PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022
EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL DE ABERTURA
A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde/MG, através do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, RESOLVE RETIFICAR os itens abaixo e RATIFICAR os demais itens do edital:
01 – O edital de Abertura de Inscrições passa a constar acrescido dos itens abaixo:
DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.16 O candidato que, em razão de limitações de ordem financeira, não puder arcar com o pagamento do valor de inscrição, sob
pena de comprometimento do sustento próprio e de sua família, poderá requerer isenção do pagamento do valor da taxa de
inscrição das 10h00min do dia 28/10/2022 até as 16h00min do dia 31/10/2022.
4.17 O requerimento de isenção do pagamento do valor de inscrição estará disponível para preenchimento no site
www.indepac.org.br/concursos, na área do concurso, no período constante do item 4.16 deste Edital.
4.17.1 Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição, o candidato deverá declarar que o pagamento do valor da
inscrição compromete o sustento da própria família.”
4.17.2 Clicando na opção – Declaro que não tenho condições de arcar com o pagamento da inscrição.
4.17.3 As informações prestadas no requerimento eletrônico de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato que
responderá civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
4.17.4 Não será concedida isenção do pagamento do valor de inscrição ao candidato que:
a) Deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela internet;
b) Omitir informações e / ou torná-las inverídicas;
c) Fraudar e/ou falsificar documento;
4.17.5 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento de valor de inscrição via fax, correio eletrônico ou qualquer outra
forma que não esteja prevista neste Edital.
4.17.6 O pedido de isenção do pagamento do valor de inscrição que não atender a quaisquer das exigências determinadas neste
Edital será indeferido, assegurado ao candidato o direito de recurso.
4.18 O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será divulgado a
partir das 19hs do dia 04/11/2022 no site www.indepac.org.br/concursos.
4.19 O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação deverá fazê-lo através do site
www.indepac.org.br/concursos, no fale conosco → recurso do indeferimento de isenção, nos dias 07 e 08/11/2022.
4.20 O resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do valor de pagamento da taxa de inscrição será
realizada no dia 09/11/2022.
4.21 O candidato com isenção concedida terá a inscrição automaticamente efetivada.
4.22 O candidato que tiver a solicitação de isenção indeferida e desejar participar do concurso público deverá acessar novamente
o site www.indepac.org.br/concursos, imprimir a 2ª via do boleto com valor da taxa de inscrição até as 16h00min do último dia
de inscrição (28/11/2022) e realizar o pagamento.
02 – Os demais itens do edital de abertura das inscrições ficam ratificados.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
São Sebastião do Rio Verde, 18 de outubro de 2022.

Sandro Lisboa Martins
Prefeito Municipal

