
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL/ RO (CELETISTA) - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO 

 
 

Cargo: M01 - AGENTE DE CADASTRO PAIF 
 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado 

6010334 ANDRÉIA SIQUEIRA MORO                                           
O número do NIS foi novamente submetido ao CadÚnico e obteve o 
mesmo resultado. 

INDEFERIDO 

Cargo: M02 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado 

6010148 ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA                                           

De acordo com o subitem 4.8.2.1 do Edital: “Não será concedida a 
isenção do pagamento do valor da inscrição a candidato que não 
possua o Número de Identificação Social (NIS) já identificado e 
confirmado na base de dados do CadÚnico, na data da sua inscrição.” 
O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per 
capita familiar dentro do perfil, porém não pertence a pessoa 
informada. Este resultado está no site, em relação divulgada na data 
prevista. 

INDEFERIDO 

6010156 ÁTILA DE SOUZA TEIXEIRA                                               
A isenção do candidato já consta como deferida no site conforme 
relação divulgada na data prevista do resultado. 

DEFERIDO  

Cargo: M03 - MONITOR DE ENSINO PRÓ-JOVEM 

 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado 

6010482 SINHORINHA NUNES DA SILVA                                             
A isenção da candidata já consta como deferida no site conforme 
relação divulgada na data prevista do resultado. 

DEFERIDO 

6010121 TIAGO MARTINS TORATI                                                  

De acordo com o subitem 4.8.2.1 do Edital: “Não será concedida a 
isenção do pagamento do valor da inscrição a candidato que não 
possua o Número de Identificação Social (NIS) já identificado e 
confirmado na base de dados do CadÚnico, na data da sua inscrição.” 

INDEFERIDO 

Cargo: M04 - MONITOR DE ENSINO PETI 
 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado 

6010113 ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA 

De acordo com o subitem 4.8.2.1 do Edital: “Não será concedida a 
isenção do pagamento do valor da inscrição a candidato que não 
possua o Número de Identificação Social (NIS) já identificado e 
confirmado na base de dados do CadÚnico, na data da sua inscrição.” 
O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda per 
capita familiar dentro do perfil, porém não pertence a pessoa 
informada. Este resultado está no site, em relação divulgada na data 
prevista. 

INDEFERIDO 

6010130 ÁTILA DE SOUZA TEIXEIRA 
A isenção do candidato já consta como deferida no site conforme 
relação divulgada na data prevista do resultado. 

DEFERIDO 

Cargo: S09 - EDUCADOR SOCIAL PRÓ-JOVEM 
 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado 

6010504 SINHORINHA NUNES DA SILVA                                             
A isenção da candidata já consta como deferida no site conforme 
relação divulgada na data prevista do resultado. 

DEFERIDO 
 

 


