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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 

Estado do Espírito Santo 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 – PMCB 
EDITAL 003/2018 

JULGAMENTO DOS RECURSOS DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

A Prefeitura Municipal de Conceição da Barra (ES), por meio da Comissão de Concurso e a G-Strategic Gestão, 

Assessoria, Serviços e Logística, tornam público a JULGAMENTO DOS RECURSOS DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DE 

TAXA DE INSCRIÇÃO, nos termos do item 2.17 e seus subitens do Edital de abertura do CONCURSO PÚBLICO DE 

PROVAS OBJETIVAS, DISCURSIVAS, DE TÍTULOS e PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, para 

provimento de vagas do quadro efetivo e formação do cadastro de reserva no quadro da Prefeitura Municipal de 

Conceição da Barra (ES).  

1.  Fica DIVULGADO o julgamento dos recursos dos pedidos de isenção de taxa de inscrição, conforme a seguir:  

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) SITUAÇÃO/ MOTIVO 

ADSON LUAN LOPES MACHADO 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

AINEE RAMOS DA SILVA 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
ALEX DA CONCEIÇÃO SALVINO 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

ALINE DA CONCEICAO 

DEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, após a correção 

no número do NIS, o qual havia sido informado de forma incorreta, foi 

realizada nova verificação junto ao SISTAC, a qual confirmou-se que a 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 

Estado do Espírito Santo 

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) SITUAÇÃO/ MOTIVO 

mesma atendeu ao Previsto no Edital de Abertura sendo, portanto, o 

pedido de isenção de taxa DEFERIDO para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL.  

Portanto, fica retificado o Edital 002/2018, no que couber. 

 
ANA CRISTINA DA SILVA PARANAGUA 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 6): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.  

Para que o(a) candidato(a) tenha acesso ao resultado da consulta ao 

SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

ANA LUISA DA COSTA QUARTEZANI DA 
SILVA 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
 
ANDREIA SANTOS VITOR 
 

O pedido de isenção de taxa da candidata já foi DEFERIDO para o cargo de 

AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR, conforme publicado no Edital 

002/2018. 

 
APARECIDA SOUZA SOUTO 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
ARIANA PAMELA RODRIGUES OLIVEIRA 
ROCHA 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
BÁRBARA DA CRUZ TIMBUYBA 

DEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 

Estado do Espírito Santo 

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) SITUAÇÃO/ MOTIVO 

 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, após a correção 

no número do NIS, o qual havia sido informado de forma incorreta, foi 

realizada nova verificação junto ao SISTAC, a qual confirmou-se que a 

mesma atendeu ao Previsto no Edital de Abertura sendo, portanto, o 

pedido de isenção de taxa DEFERIDO para o cargo de OPERADOR DE 

SERVIÇOS SOCIAIS/ CUIDADOR(AS) – (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL).  

Portanto, fica retificado o Edital 002/2018, no que couber. 

 
BENEDITO EDGAR GUIMARAES DAS NEVES 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
BETRAN FERNANDES DE LOREDO 

DEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, após a correção 

no número do NIS, o qual havia sido informado de forma incorreta, foi 

realizada nova verificação junto ao SISTAC, a qual confirmou-se que a 

mesma atendeu ao Previsto no Edital de Abertura sendo, portanto, o 

pedido de isenção de taxa DEFERIDO para o cargo de OPERADOR DE 

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.  Portanto, fica retificado o Edital 

002/2018, no que couber. 

 
CLAUDIANA ALVES 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
CRISTINA JESUS DE SOUZA 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 

DEBORA MARIA DA PAZ SANTOS 

 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 

Estado do Espírito Santo 

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) SITUAÇÃO/ MOTIVO 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

DEIVISOM RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
DEIVISSON ALMEIDA SANTOS 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
DUANE PAIXAO DUARTE 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
EDNALDO GUILHERME JUNIOR 
 

DEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, após a correção 

no número do NIS, o qual havia sido informado de forma incorreta, foi 

realizada nova verificação junto ao SISTAC, a qual confirmou-se que a 

mesma atendeu ao Previsto no Edital de Abertura sendo, portanto, o 

pedido de isenção de taxa DEFERIDO para o cargo de AUXILIAR DE 

SECRETARIA ESCOLAR.  Portanto, fica retificado o Edital 002/2018, no que 

couber. 

 
ELIANA DOS SANTOS ANDREZA 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 3): O NIS é inválido.  Para que o 

candidato tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
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Estado do Espírito Santo 

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) SITUAÇÃO/ MOTIVO 

link http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
ELIANE GONZAGA DE BRITO 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
ELIDIANE MACHADO GRAÇA 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 

ELIZANGELA DEOLINDO DIAS 

 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
ELIZANGELA LOURENÇO LARANJEIRA 
 

O pedido de isenção de taxa da candidata já foi DEFERIDO para o cargo de 

OPERADOR DE SERVIÇOS SOCIAIS/ CUIDADOR(AS) - (Secretaria de Ação 

Social), conforme publicado no Edital 002/2018. 

 
EUZILENE CORREIA DOS SANTOS 
 

DEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, após a correção 

no número do NIS, o qual havia sido informado de forma incorreta, foi 

realizada nova verificação junto ao SISTAC, a qual confirmou-se que a 

mesma atendeu ao Previsto no Edital de Abertura sendo, portanto, o 

pedido de isenção de taxa DEFERIDO para o cargo de OPERADOR DE 

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.  Portanto, fica retificado o Edital 

002/2018, no que couber. 

 

FRANCISCA RAYANNA RIPARDO FERREIRA 

OLIVEIRA 

 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
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perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
GABRIEL ANDREZA DOS SANTO 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 3): O NIS é inválido.  Para que o 

candidato tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o 

link http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
GABRIEL VICTOR FERREIRA DOS SANTOS 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
GILVANIS RISSI LOPES 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
GLAUCENIRA DA CONCEIÇÃO MORAES 
 

DEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, após a correção 

no número do NIS, o qual havia sido informado de forma incorreta, foi 

realizada nova verificação junto ao SISTAC, a qual confirmou-se que a 

mesma atendeu ao Previsto no Edital de Abertura sendo, portanto, o 

pedido de isenção de taxa DEFERIDO para o cargo de OPERADOR DE 

SERVIÇOS SOCIAIS/ CUIDADOR(AS) – (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL).  

Portanto, fica retificado o Edital 002/2018, no que couber. 

 
HELEN MORAES DOS SANTOS 
 

INDEFERIDO: Não solicitou isenção de taxa no período definido no item 

2.17.3 do Edital de Abertura. 

 
HINGRID DOS SANTOS MACHADO 
 

DEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, após a correção 

no número do NIS, o qual havia sido informado de forma incorreta, foi 

realizada nova verificação junto ao SISTAC, a qual confirmou-se que a 

mesma atendeu ao Previsto no Edital de Abertura sendo, portanto, o 

pedido de isenção de taxa DEFERIDO para o cargo de OPERADOR DE 

SERVIÇOS SOCIAIS/ CUIDADOR(AS) – (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL).  

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
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Portanto, fica retificado o Edital 002/2018, no que couber. 

 
ISABEL ELISA DOS SANTOS 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 6): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.  

Para que o(a) candidato(a) tenha acesso ao resultado da consulta ao 

SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
JAMILE SANTOS 
 

DEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, após a correção 

no número do NIS, o qual havia sido informado de forma incorreta, foi 

realizada nova verificação junto ao SISTAC, a qual confirmou-se que a 

mesma atendeu ao Previsto no Edital de Abertura sendo, portanto, o 

pedido de isenção de taxa DEFERIDO para o cargo de OPERADOR DE 

SERVIÇOS SOCIAIS/ CUIDADOR(AS) – (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL).  

Portanto, fica retificado o Edital 002/2018, no que couber. 

 
JHEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA 
 

INDEFERIDO: Não solicitou isenção de taxa no período definido no item 

2.17.3 do Edital de Abertura. 

 
JEFFERSON SACRAMENTO GABRIEL 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
JOELMA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO VIANA 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
JOELMA MARIA DE JESUS CAMILO VILLA 
NOVA 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
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tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
JOILSA BONELAR BARBOSA 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
JOSEMAR VIANNA DE SOUZA 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
JUCIMARA MURICI CONCECIO 
 

INDEFERIDO: Não solicitou isenção de taxa no período definido no item 

2.17.3 do Edital de Abertura. 

 
JULIANA MOTA DOS SANTOS 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
KELLY COUTINHO FERREIRA 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 

LENILSON CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO 

 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
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se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
LETÍCIA SOUTO MESSIAS 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
LINDACY DO NASCIMENTO GUEDES 
 

DEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, após a correção 

no número do NIS, o qual havia sido informado de forma incorreta, foi 

realizada nova verificação junto ao SISTAC, a qual confirmou-se que a 

mesma atendeu ao Previsto no Edital de Abertura sendo, portanto, o 

pedido de isenção de taxa DEFERIDO para o cargo de OPERADOR DE 

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.  Portanto, fica retificado o Edital 

002/2018, no que couber. 

 
LORENA SILVA MENEZES 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
LUANA PEREIRA SILVA 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
LUAN SOUTO VIANA 
 

DEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, após a correção 

no número do NIS, o qual havia sido informado de forma incorreta, foi 

realizada nova verificação junto ao SISTAC, a qual confirmou-se que a 

mesma atendeu ao Previsto no Edital de Abertura sendo, portanto, o 

pedido de isenção de taxa DEFERIDO para o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS.  Portanto, fica retificado o Edital 002/2018, no que 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
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couber. 

 
LUCIANA FERREIRA BOBBIO OLIVEIRA 
 

DEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, após a correção 

no número do NIS, o qual havia sido informado de forma incorreta, foi 

realizada nova verificação junto ao SISTAC, a qual confirmou-se que a 

mesma atendeu ao Previsto no Edital de Abertura sendo, portanto, o 

pedido de isenção de taxa DEFERIDO para o cargo de AUXILIAR DE 

SECRETARIA ESCOLAR.  Portanto, fica retificado o Edital 002/2018, no que 

couber. 

 
 
MARCELO AUGUSTO COSTA MOTA 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 3): O NIS é inválido.  Para que o 

candidato tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o 

link http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
MARGARIDA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA 
 

O pedido de isenção de taxa da candidata já foi DEFERIDO para o cargo de 

OPERADOR DE SERVIÇOS SOCIAIS/ CUIDADOR(AS) - (Secretaria de Ação 

Social), conforme publicado no Edital 002/2018. 

 
MARIA CONCEIÇÃO SOUSA SOUTO 
 

DEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, após a correção 

no número do NIS, o qual havia sido informado de forma incorreta, foi 

realizada nova verificação junto ao SISTAC, a qual confirmou-se que a 

mesma atendeu ao Previsto no Edital de Abertura sendo, portanto, o 

pedido de isenção de taxa DEFERIDO para o cargo de OPERADOR DE 

SERVIÇOS SOCIAIS/ CUIDADOR(AS) – (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL).  

Portanto, fica retificado o Edital 002/2018, no que couber. 

 
MARISTELA LOREIRO RIBEIRO 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
MARLUSA PEREIRA SILVA 
 

DEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, após a correção 

no número do NIS, o qual havia sido informado de forma incorreta, foi 

realizada nova verificação junto ao SISTAC, a qual confirmou-se que a 

mesma atendeu ao Previsto no Edital de Abertura sendo, portanto, o 

pedido de isenção de taxa DEFERIDO para o cargo de OPERADOR DE 

SERVIÇOS SOCIAIS/ CUIDADOR(AS) – (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL).  

Portanto, fica retificado o Edital 002/2018, no que couber. 

 
MARLUZA CARVALHO DA ROCHA 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
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 dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 3): O NIS é inválido.  Para que o 

candidato tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o 

link http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
MAYDRA DE ALMEIDA CAMPOS 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 

NATALI FERREIRA DE MENEZES 

 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 

NATANIEL GUIMARAES DE SOUZA 

 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
NEUZA MARIA SANTOS DA CONCEIÇÃO 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
NILCEIA MOTA ALVES 
 

O pedido de isenção de taxa da candidata já foi DEFERIDO para o cargo de 

AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR, conforme publicado no Edital 

002/2018. 

 

OTONIEL SANTOS ARAUJO 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
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 dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
PRISCILA SOARES FLORENTINO 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
REGIANE MATEUS SILVA 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 5): O NIS foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único, porém com status excluído.  Para que 

o(a) candidato(a) tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta 

acessar o link http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, 

clicar no item “Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus 

dados. 

 

RENATA MORAES SERAFIM 

 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
RHANA SOUTO DE VASCONCELOS 
 

O pedido de isenção de taxa da candidata já foi DEFERIDO para o cargo de 

AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, conforme publicado no Edital 

002/2018. 

 
ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO VILLA 
NOVA 
 

DEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, após a correção 

no número do NIS, o qual havia sido informado de forma incorreta, foi 

realizada nova verificação junto ao SISTAC, a qual confirmou-se que a 

mesma atendeu ao Previsto no Edital de Abertura sendo, portanto, o 

pedido de isenção de taxa DEFERIDO para o cargo de OPERADOR DE 

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.  Portanto, fica retificado o Edital 

002/2018, no que couber. 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf


  

Concurso Público 001/2018                                                                                                                                                                    Página 13 de 15 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 

Estado do Espírito Santo 

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) SITUAÇÃO/ MOTIVO 

 
ROGÉRIO ANDRELINO DE SOUZA 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
ROSEMARA DA CONCEIÇÃO FERREIRA VILA 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
ROSITANA NEVES THOMAS 
VASCONCELLOS 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 3): O NIS é inválido.  Para que o 

candidato tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o 

link http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
SUSIMEYRE MENEZES BONFIM 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
TAYNA COIMBRA MATOS 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
TALITA GONÇALO DOS SANTOS 
 

O pedido de isenção de taxa da candidata já foi DEFERIDO para o cargo de 

OPERADOR DE SERVIÇOS SOCIAIS/ CUIDADOR(AS) - (Secretaria de Ação 

Social), conforme publicado no Edital 002/2018. 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf
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THAMIRES SILVA CARDOSO 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
VALDILEIA DOS SANTOS MATIAS 
 

DEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, após a correção 

no número do NIS, o qual havia sido informado de forma incorreta, foi 

realizada nova verificação junto ao SISTAC, a qual confirmou-se que a 

mesma atendeu ao Previsto no Edital de Abertura sendo, portanto, o 

pedido de isenção de taxa DEFERIDO para o cargo de OPERADOR DE 

SERVIÇOS SOCIAIS/ CUIDADOR(AS) – (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL).  

Portanto, fica retificado o Edital 002/2018, no que couber. 

 
VANDERLEIA LOURENÇO MARTINS 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 6): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.  

Para que o(a) candidato(a) tenha acesso ao resultado da consulta ao 

SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
VANIA LOURENÇO MARTINS 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 6): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, porém com renda per capita familiar fora do perfil.  

Para que o(a) candidato(a) tenha acesso ao resultado da consulta ao 

SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
VANUZA RODRIGUES DA ASSUNÇÃO 
VASCONCELOS 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 7): O NIS foi identificado na 

base do Cadastro Único, com renda per capita informada familiar dentro do 

perfil, porém não pertence à pessoa informada..  Para que o(a) candidato(a) 

tenha acesso ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 O pedido de isenção de taxa da candidata já foi DEFERIDO para o cargo de 
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VILMAR NEVES DE VASCONCELOS 
 

AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, conforme publicado no Edital 

002/2018. 

 
WADSON LIMA CARDOSO 
 

INDEFERIDO: A consulta do NIS é realizada de forma eletrônica no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através dos 

dados informados pelo candidato no momento da solicitação de isenção, 

para tanto foi procedida uma nova verificação junto ao SISTAC e confirmou-

se o motivo do não Atendimento (MOTIVO 4): O NIS não foi identificado na 

base de dados do Cadastro Único.  Para que o(a) candidato(a) tenha acesso 

ao resultado da consulta ao SISTAC, basta acessar o link 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf, clicar no item 

“Consulta de Candidatos Selecionados” e informar seus dados. 

 
ZILDA FERREIRA PEREIRA 
 

O pedido de isenção de taxa da candidata já foi DEFERIDO para o cargo de 

OPERADOR DE SERVIÇOS SOCIAIS/ CUIDADOR(AS) - (Secretaria de Ação 

Social), conforme publicado no Edital 002/2018. 
 

2. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), é necessário um prazo mínimo de 45 dias, a 

partir da data em que foi incluído no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, para que o 

candidato seja identificado na base do CadÚnico do MDS. Candidatos que solicitarem a isenção de taxa e que 

foram inscritos no CadÚnico num prazo menor que 45 dias terão o pedido indeferido. 

3. Para realizar a consulta do julgamento da solicitação de isenção de taxa de inscrição, o candidato poderá 

acessar o link: http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/ e clicar na opção Consulta de Candidatos selecionados. 

4. Os candidatos que tiveram seu pedido de isenção julgado INDEFERIDO deverão observar os seguintes 

procedimentos: 

a) Processar sua inscrição no site www.gualimp.com.br, no período de 04/09/2018 a 17/09/2018, e efetuar 

o pagamento, por meio de boleto bancário conforme subitens 2.3.3 e 2.10, do presente edital. 

b) O interessado que teve seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o requerimento de inscrição, 

na forma e no prazo estabelecido no subitem anterior não será considerado inscrito no Concurso Público. 

 
 

Conceição da Barra (ES), 06 de setembro de 2018. 
 
 

 

 

 

Francisco Bernhard Vervloet 
Prefeito Municipal de Conceição da Barra/ES 

 

 
Ana Lucila Ribeiro Dantas Fagundes Leite 

Presidente da Comissão de Concurso 
PORTARIA Municipal nº 218 de 26/07/2018 

 
 
 

Antônio José Gonçalves de Siqueira 
Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic 

Administrador - CRA – ES nº 7228 
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