PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP
São Carlos, Capital da Tecnologia
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 004/2019
A Prefeitura Municipal de São Carlos, Estado de São Paulo, faz saber por meio da empresa CKM
SERVIÇOS LTDA, o Resultado da Análise de Solicitação de Isenção de Taxa, conforme capítulo IV
do Edital do Concurso Público 004/2019.
1. Para verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato que solicitou a
isenção do valor da taxa de inscrição a CKM Serviços verificou os documentos enviados pelos
candidatos que alegaram serem doadores de sangue e/ou medula óssea. Não foram aceitos
candidatos que:
a) Deixaram de enviar algum dos documentos solicitados nos itens 4.5 ou 4.6, de
acordo com a condição de isenção alegada.
b) Enviaram documentos ilegíveis.
2. O candidato cuja documentação de isenção do valor da taxa de inscrição for indeferida deverá
entrar
no
seu
login
no
endereço
eletrônico
http://ckmservicos.proseleta.com.br/informacoes/46/, acessar em sua página exclusiva até
o último dia válido para inscrição, imprimir o seu boleto de pagamento e efetuar o pagamento
da taxa.
3. O INDEFERIMENTO do pedido de isenção de taxa não isenta a responsabilidade do candidato
de acessar em sua página exclusiva o seu boleto no endereço eletrônico
http://ckmservicos.proseleta.com.br/informacoes/46/, bem como acompanhar o status de
sua inscrição.
4. Deferido o pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá acompanhar o status
de sua inscrição e aguardar a Convocação para Prova Objetiva.
5. A interposição de recursos contra o resultado da análise de solicitação de isenção de taxa
poderá ser feita nos dias 23 e 24 de Novembro de 2019.
6. O Resultado da Análise de Solicitação de Isenção de Taxa consta no Anexo Único, deste
Edital, em ordem alfabética.
Para que não se alegue desconhecimento quanto às regras faz baixar o presente Edital que será
publicado na íntegra no site http://ckmservicos.proseleta.com.br/informacoes/46/

São Carlos, 22 de Novembro de 2019.
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