PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA – SP
CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, no uso de suas atribuições, torna público, por meio do Instituto
de Gestão e Desenvolvimento Social – Desenvolver RH ‐ IGDRH, o Resultado da Análise das Solicitações de
Isenção de Taxa, nos conformes do Capítulo V. DA ISENÇÃO DE TAXA do Edital de Abertura.
1.

Para verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato que solicitou a isenção do valor
da taxa de inscrição o IGDRH consultou o órgão gestor do CADÚNICO.

2.

Não foram aceitos NIS (Número de Identificação Social): que não estavam no nome do candidato à vaga,
mesmo que dentro da renda per capita familiar dentro do perfil; com status inválido e/ou excluído na base
de dados do CADÚNICO; Identificado na base do Cadastro Único com renda per capita familiar fora do
perfil.

3.

O candidato cuja documentação de isenção do valor da taxa de inscrição for indeferida deverá entrar no
endereço eletrônico https://igdrh.selecao.net.br/login/, acessar sua página exclusiva até o último dia válido
para inscrição, imprimir o seu boleto de pagamento e efetuar o pagamento da taxa.

4.

O INDEFERIMENTO do pedido de isenção de taxa não isenta a responsabilidade do candidato de acessar
o seu boleto no endereço eletrônico https://igdrh.selecao.net.br/login/ em sua página exclusiva, bem como
acompanhar o status de sua inscrição.

5.

Deferido o pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá acompanhar o status de sua
inscrição e aguardar a publicação de Convocação para Prova Objetiva.

6.

A interposição de recursos contra o resultado da análise de solicitação de isenção de taxa poderá
ser feita nos dias 16 e 17 de Janeiro de 2019.

7.

O Resultado da Análise de Solicitação de Isenção de Taxa consta no Anexo I deste Edital.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente edital que será publicado no endereço

eletrônico https://igdrh.selecao.net.br/informacoes/27/

Franco da Rocha, 15 de JANEIRO de 2020.

Francisco Daniel Celeguim de Morais
Prefeito do Município de Franco da Rocha
IGDRH
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