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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DO 

VALOR DA INSCRIÇÃO 

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA – IPML, com a supervisão da Comissão de Concurso 

Público, especialmente nomeada pela Resolução nº 06 de 19 de outubro de 2021, usando das 

atribuições legais FAZ SABER QUE: 

 

I.    INCLUI, os candidatos abaixo na relação de inscrições cuja solicitação de isenção do valor da 

inscrição foi considerada DEFERIDA. 

a) Portanto, os candidatos cujas inscrições estão relacionadas abaixo, estarão 

automaticamente inscritos para o Concurso Público, pois enviaram e regularizaram a 

documentação comprobatória no prazo estabelecido após a divulgação do resultado e 

período para protocolar recurso, que foi do dia 15/12/2021 ao dia 17/12/2021. 
 

Inscrição RG Cód. Cargo 

2000193320 46470256-2 2.01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

2000193519  27732548-1 3.02 
ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 

PLANEJAMENTO 

 

II. Os candidatos cujas inscrições estão relacionadas abaixo, tiveram sua solicitação INDEFERIDA, 

por não terem enviado a complementação da documentação comprobatória após a 

divulgação do resultado da análise dos pedidos, mesmo sendo oferecido o prazo de recurso para 

tal. 

a) Em face do indeferimento, os mesmos poderão, a seu interesse, participar do Concurso 

realizando sua inscrição – com pagamento do boleto - conforme orientações contidas no ITEM 

4.1 do Edital Completo. 
 

Inscrição RG Cód. Cargo 

2000194079 551649252 2.01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

2000193080 338401167 3.03 ASSISTENTE SOCIAL 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 

presente edital, que fica à disposição por afixação nos locais de costume da AUTARQUIA, pela Internet 

nos endereços www.integribrasil.com.br; www.ipml.com.br e/ou em outros meios de comunicação, 

visando atender ao restrito interesse público. 

 

Limeira/SP, 03 de janeiro de 2022. 

A COMISSÃO 

http://www.integribrasil.com.br/
http://www.ipml.com.br/

