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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 05/2018 
REALIZAÇÃO: CONCURSOS SS1 

 
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, por meio da Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Serviços Urbanos, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição 
Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o RESULTADO DOS PEDIDOS 
DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, conforme segue: 

 
1. PEDIDO DE ISENÇÃO DEFERIDO: não houve candidatos com pedido de isenção de pagamento da taxa 

de inscrição deferido. 
 
2. PEDIDO DE ISENÇÃO INDEFERIDO: os candidatos abaixo relacionados solicitaram isenção do 

pagamento da taxa de inscrição e tiveram o pedido INDEFERIDO por não encaminharem a documentação 
comprobatória de acordo com a exigência prevista no Edital de Processo Seletivo nº 03/2018, item 2.5.8.  

 
Inscrição Nome Cargo 

121 DAIANE LANGER INACIO  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I 

106 ISRAEL HEINRICHSON  MOTORISTA I 

112 JULIANA CESCONETO MACHADO  MOTORISTA I 

108 LUCAS MARCAO TAVARES MOTORISTA I 

 
2.1. Os candidatos com pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferido, relacionados 

acima, deverão providenciar o pagamento da inscrição com o boleto já impresso ou através de 2ª via, em 
qualquer agência bancária ou terminal de autoatendimento, até o dia 09/11/2018 (NÃO será aceito 
pagamento por meio de agendamento, banco postal, cheque, depósito ou transferência entre contas), caso 
contrário terão a inscrição indeferida. Não será processado qualquer registro de pagamento com data 
posterior ao dia 09/11/2018.  

 
3. Os candidatos interessados em interpor recursos relativos ao resultado dos pedidos de isenção 

poderão fazê-lo nos dias 29 e 30 de outubro de 2018, em conformidade com o disposto no Capítulo VI, do 
Edital de Processo Seletivo nº 03/2018. Os recursos deverão ser protocolados on-line, através do site 
www.concursosss1.com.br, clicando no link Recurso On-Line e para acesso ao formulário de recursos on-line. 

 
 

Município de Nova Veneza, 26 de outubro de 2018. 
 

                                 
 

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO 
Prefeito Municipal 

 
 
Registre-se e publique-se 

http://www.concursosss1.com.br/

