
 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 001/2014    

  

A Comissão do Concurso Público e a Rumo Certo Serviços e Assessoria LTDA – EPP fazem saber que 
publicam em 19 de setembro de 2014 listagem candidatos com pedido de isenção de taxa de inscrição 
deferido. 
O presente concurso é para provimento de diversos cargos e está regido pelo Edital 01/2014. 
 
1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1 – Consta na listagem ora publicada os candidatos que tiveram seu pedido de isenção de taxa de 
inscrição deferido. Estes candidatos não pagarão a taxa de inscrição, conseqüentemente, sua inscrição 
está confirmada e deve aguardar publicação de locais e horários para realização da provas. 
1.2 – Os candidatos que solicitaram a isenção e não constam na listagem, estão com seus pedidos 
INDEFERIDOS e terão de pagar o boleto referente a taxa de inscrição do concurso. 
1.2.1 – O candidato com pedido indeferido disporá de 03 (três) dias úteis (22/09/2014 a 24/09/2014), 
a partir da divulgação da relação citada no subitem anterior para contestar formalmente o 
indeferimento. A contestação será na forma de recurso, conforme determinado nos itens 9.2, 9.3 e 
9.3.1. do Edital 01/2014, pessoalmente ou via SEDEX COM AR. Após esse período, não serão aceitos 
pedidos de revisão.  
1.3 – A listagem dos isentos está no Anexo I a este edital e o modelo de formulário de recurso no 
Anexo II. 
 
Belo Horizonte - MG, 19 de setembro de 2014. 
 
 

 
 
 
DONIZETE ANTONIO DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS 
 
 
 
ADRIANA SILVA CARDOSO  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 
001/2014 
PORTARIA Nº 059, DE 09 DE JUNHO DE 2014 
 
 

 
Geraldo de Moura Leite Neto 
Rumo Certo Serviços e Assessoria Ltda 
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ANEXO I – LISTAGEM DE ISENTOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
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ANEXO II  
MODELO FORMULÁRIO RECURSO 

____________, ___ de ____________ de 2014. 

À  

Rumo Certo Serviços e Assessoria 
Concurso Público – Bonfinópolis de Minas- MG 

Ref: Recurso Administrativo – Edital nº 01/2014. 

 

(    ) Isenção de taxa de inscrição 

 

(    ) Homologação das Inscrições 

 

(    ) Gabarito Oficial – Revisão de Questões da Prova. 

 

(    ) Resultado Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

 

(    ) Resultado Final – classificação e pontuação de títulos. 

 

Prezados Senhores, 

Eu, ____________________________________________________, candidato(a) ao cargo de ___________________________, CI nº 

______________________, inscrito sob o nº ________, no concurso público desta Entidade, venho através deste, solicitar: 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

      

 

Atenciosamente, 

__________________________ 

       (assinatura candidato) 


