
                          CONCURSO PÚBLICO Nº 4/2015 
                                         EDITAL DE RESULTADO DO REQUERIMENTO 
                                      DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI – Concurso Público 4/2015                                                                                             

 

1 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI, Estado de São Paulo, através da empresa Publiconsult Assessoria e Consultoria Púbica 
Ltda, após análise do requerimento de redução/isenção da taxa de inscrição, INFORMA que: 
 
1 - Foram deferidos os pedidos de redução/isenção da taxa de inscrição dos candidatos relacionados no ANEXO I - SOLICITAÇÕES DE 
ISENÇÃO/REDUÇÃO DEFERIDAS.  
 
2 - Foram deferidos os pedidos de redução/isenção da taxa de inscrição dos candidatos relacionados no ANEXO II - SOLICITAÇÕES 
DE ISENÇÃO/REDUÇÃO INDEFERIDAS.  
 
3 - Os candidatos que tiveram deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição terá sua inscrição efetivada, não havendo 
necessidade de qualquer outro procedimento.  
 
4 - Os candidatos que pleitearam redução de 50% no valor da taxa de inscrição, para concluir o processo de inscrição neste Concurso 
Público deverão imprimir o boleto que estará disponível no Painel do Candidato, no site www.publiconsult.com.br, correspondente ao 
valor de 50% da taxa de inscrição, e efetuar o pagamento até o dia 31 de julho de 2015. Não havendo o pagamento da taxa reduzida 
da inscrição, os candidatos não terão sua inscrição efetivada e não poderão participar do Concurso Público. 
 
5 – Os candidatos que enviaram o requerimento de redução/isenção e a documentação, mas não realizaram a inscrição no site da 
empresa Publiconsult, deverão realizá-la até o dia 15 de julho de 2015 para que sua solicitação seja analisada.  
 
6 - O prazo final para interposição de recursos administrativos contra o indeferimento de isenção/redução da taxa de inscrição será o dia 
15 de julho de 2015, nos termos do item 9 do Edital de Abertura de Inscrições.  
 
 

Capivari, 13 de julho de 2015. 
 

Rodrigo Abdala Proença 
Prefeito Municipal de CAPIVARI 

 
Nadir Assalin 

Secretário Municipal da Educação 

 

 

 


