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Lista de Resposta aos Recursos 

NOME DO CANDIDATO RESPOSTA 

ARAGONEIDE MARTINS BARROS DEFERIDO 

DANIEL CAMPELO DOS SANTOS 

INDEFERIDO: O candidato enviou a documentação via correios e a 
mesma não chegou no prazo estipulado no edital. Em recurso o 
candidato alega data da postagem no prazo, porém não anexou 
comprovante de AR para análise e constatação, além disso, o edital não 
prevê o envio de documentação via correios. 

EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL DEFERIDO 

HUDSON CAMPELO DEFERIDO 

IRANI DE MIRANDA FIGUEIREDO DEFERIDO 

KLEBER ALVES DE CARVALHO 

INDEFERIDO – Cada beneficiário inscrito no CAD Único possui um 
número individual de NIS, o candidato apresentou o número de NIS de 
sua Mãe. Em recurso o candidato alega que é de baixa renda, e estava 
incluído no número de NIS da mãe. Após consulta ao Ministério de 
Desenvolvimento Social – MDS foi informado que o candidato foi 
excluído do cadastro da Mãe.  A última atualização no cadastro da Mãe 
foi realizada em 27/03/2014 segundo o MDS. 

LILIA AGUIAR NEGREIROS ARRAIS DEFERIDO 

OSVALDO ROSA DA GAMA 

INDEFERIDO: O Edital 001/2014 de Fundação Universidade do Tocantins 
para provimentos de vagas em cargos técnicos administrativos, em seu 
item 5.10 estipula que: Serão aceitos pedidos de isenção do pagamento 
do valor da inscrição exclusivamente para os candidatos que 
preencherem um dos seguintes requisitos, de acordo a Lei nº 12.799, 
de 10 de abril de 2013:  
a) comprovar estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚnico) e ter renda familiar mensal igual ou 
inferior a três salários mínimos ou renda familiar per capita de até meio 
salário mínimo mensal, conforme Decreto Federal nº 6.593, de 2 de 
outubro de 2008, comprovado pela apresentação de qualquer 
documento expedido por órgão oficial do governo com indicação do 
Número de Identificação Social (NIS);  
b) ser órfão dependente de terceiros que comprove renda familiar 
mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda familiar per 
capita de até meio salário mínimo mensal.  Em recurso o candidato 
alega ser de baixa renda, mas não apresentou o número de NIS válido, 
conforme prevê o edital. Em consulta ao Ministério Desenvolvimento 
Social o número de NIS informado não foi identificado. 

MAIZA BARBOSA DE CASTRO DEFERIDO 

RITIANE PEREIRA DA SILVA 

INDEFERIDO: Em recurso candidata alega que seu nome na lista com 
resultado final de pedido de isenção de taxa está errado.  Foi 
consultado novamente no Ministério de Desenvolvimento Social o 
nome informado pela candidata Ritiane Pereira da Silva, porem após 
consulta, o número de NIS correspondente ao nome informado não foi 
encontrado na base de dados do Cad Único. 

SILVANA VIEIRA DE PAIVA DEFERIDO 

SONIA MARIA DE OLIVEIRA DEFERIDO 

WANESSA DOS SANTOS ARAUJO DEFERIDO 

 

 


