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A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão 
de Concurso Público, torna público que fica acrescido ao Edital do Concurso Público 001/2018, o item 
2.5 e seus subitens. 
 
2.5 DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR  DE INSCRIÇÃO  
 
25.1 Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor de inscrição, com exceção ao cidadão 
amparado pelo Decreto nº 6.593, de 02 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União em 03 
de outubro de 2008, que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal – CadÚnico, com renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda familiar 
per capita de até meio salário mínimo mensal, conforme o referido Decreto e o disposto no Decreto nº 
6.135, de 2007.  
2.5.2 A comprovação no Cadastro Único para Programas Sociais será feita pela indicação do Número de 
Identificação Social – NIS, além dos dados solicitados no Requerimento de Inscrição via Internet.  
2.5.3 Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da 
família e renda familiar per capita, a divisão da renda familiar pelo total de indivíduos da família.  
2.5.4 A veracidade das informações prestadas pelo candidato, no Requerimento de Isenção, será 
consultada junto ao órgão gestor do CadÚnico, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome.  
2.5.5 Para solicitar a isenção de pagamento de que trata o item 2.5 deste Capítulo, o candidato deverá 
efetuar a inscrição isenta de pagamento, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:  
2.5.6 Acessar, a partir das 10h00 do dia 24 de setembro de 2018 até as 23h59min do dia 25 de setembro 
de 2018, observando o horário de Brasília, o link referente ao Concurso Público, e preencher o 
Requerimento de Isenção;  
2.5.7 Indicar o Número de Identificação Social – NIS, além dos dados solicitados no Requerimento de 
Isenção via Internet.  
2.5.8 As informações prestadas no Requerimento de Inscrição com isenção de pagamento serão de inteira 
responsabilidade do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.  
2.5.9 Não será concedida isenção de pagamento do valor de inscrição ao candidato que:  
a) deixar de efetuar o Requerimento de Inscrição com isenção de pagamento pela Internet; 
b) deixar de prestar informações verídicas ou omiti-las.  
2.5.10 Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se o disposto no 
parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 06 de setembro de 1979.  
2.5.11 A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação declarada pelo candidato, 
deferindo-se ou não o seu pedido.  
2.5.12 A partir do dia 26 de setembro de 2018 os candidatos deverão verificar no endereço eletrônico 
www.institutoindec.com.br os resultados da análise dos Requerimentos de Isenção de pagamento do valor 
da inscrição, observados os motivos de indeferimento.  
2.5.13 O candidato que tiver seu Requerimento de Isenção de pagamento do valor da inscrição deferido 
terá sua inscrição validada, não gerando boleto para pagamento da inscrição.  
2.5.14 Para as inscrições isentas de pagamento, será considerado, para fins de validação da última 
inscrição efetivada, o número do documento gerado no ato da inscrição.  
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2.5.15 O candidato que tiver seu pedido de isenção de pagamento do valor da inscrição indeferido poderá 
apresentar recurso no prazo de dois dias úteis, conforme capitulo VII – RECURSOS do Edital. 
2.5.16 Após a análise dos recursos, será divulgada no site www.institutoindec.com.br a relação dos 
requerimentos deferidos e indeferidos.  
2.5.17 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos e/ou recurso julgado improcedente 
e que tiverem interesse em participar do certame deverão retornar ao site do INDEC e realizar uma nova 
inscrição (até 07 de outubro de 2018), gerar o boleto e efetuar o pagamento da inscrição, até a data limite 
de 08 de outubro de 2018.  
 
As demais disposições do Edital permanecem inalteradas. 

 
Prefeitura da Estância Turística de Batatais, em 21 de setembro de 2018. 

 
 
 

JOSÉ LUÍS ROMAGNOLI  
Prefeito Municipal  


