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4.0 DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1 Não haverá isenção total ou parcial da Taxa de Inscrição, exceto para os Candidatos que
declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida
taxa, nos termos do Decreto Federal nº. 6.593, de 02 de outubro de 2008.
4.2 Fará jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição o Candidato economicamente
hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
CADÚNICO e for membro de família de baixa renda, assim compreendida aquela que possua renda
per capita de até meio salário mínimo ou aquela que possua renda familiar mensal de até 03 (três)
salários mínimos, nos termos do Decreto Federal nº. 6.135, de 26 de junho de 2007.
4.3 O Candidato que requerer a isenção deverá informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais
em conformidade com os que foram originalmente informados ao órgão de Assistência Social de
seu Município responsável pelo cadastramento de famílias no CADÚNICO, mesmo que atualmente
estes estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias, em
virtude do decurso de tempo para atualização do banco de dados do CADÚNICO a nível nacional.
4.4 A solicitação de isenção para o Concurso Público será válida para as inscrições
realizadas via internet, no site da MS CONCURSOS, www.msconc.com.br a partir das 15h do
dia 14/06/2016 às 23h59min do dia 05/07/2016.
4.4.1 O candidato interessado em obter a Isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar os seguintes
passos:
4.4.1.1 Preencher a Ficha de Inscrição e após o seu preenchimento na Tela seguinte:
4.4.1.1.1 Solicitar, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição,
disponível no endereço eletrônico www.msconc.com.br; especificamente para o caso de estar
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CADÚNICO, o Candidato deverá indicar no Requerimento de Isenção o Número de
Identificação Social –NIS, atribuído pelo CADÚNICO.
4.4.2 Especificamente para os candidatos que JÁ tenham preenchido a Ficha de Inscrição
anteriormente, independente da realização do seu pagamento e deseje solicitar a Isenção da Taxa
de Inscrição ou realizar o pagamento da taxa, deverão proceder da seguinte forma:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 4.4 deste Edital.
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4.4.8.1 A declaração falsa sujeitará o Candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda,
o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 06 de setembro de
1979.
4.4.8.2 Cada pedido de Isenção será consultado perante o CADÚNICO e a decisão de
DEFERIMENTO ou INDEFERIMENTO do pedido de Isenção dependerá do julgamento da
Comissão do Concurso.
4.4.9 Não será aceita solicitação de Isenção do pagamento da taxa de inscrição via postal, via fax
ou via correio eletrônico ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.
4.4.10 Caso o candidato tenha efetuado o pagamento da taxa de Inscrição, não haverá devolução
da Taxa e não terá o seu pedido de Isenção concedido.
4.5 O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma
informação ou a solicitação apresentada fora do período fixado implicará a eliminação automática
do processo de isenção.
4.6 A relação dos pedidos de Isenção DEFERIDOS e INDEFERIDOS será divulgada em data
estabelecida no cronograma após as 17h no endereço eletrônico
www.msconc.com.br.
4.7 O Candidato cuja solicitação de Isenção da taxa de inscrição for INDEFERIDA poderá impetrar
recurso por meio do endereço eletrônico recurso ms.concursos@yahoo.com.br, das 08h às
23h59min nos dias estabelecidos no cronograma, após este horário os recursos enviados não serão
considerados.
4.7.1 Mantido o INDEFERIMENTO do Requerimento de Isenção da taxa, o Candidato deverá
acessar o endereço eletrônico www.msconc.com.br para gerar o boleto bancário efetivando o
pagamento.
4.7.3 O interessado cujo Requerimento de isenção foi INDEFERIDO e que não efetivar o pagamento
da Taxa de Inscrição na forma e prazos estabelecidos neste Edital estará automaticamente excluído
do certame sem direito a Recurso da Taxa de Inscrição dentro do prazo estabelecido.
4.7.2A inscrição só será confirmada após a quitação do boleto bancário e envio do arquivo pela
Instituição bancária.
4.8 Os Candidatos cuja solicitação de Isenção for DEFERIDA serão considerados devidamente
inscritos no Processo Seletivo e poderão consultar a situação da sua inscrição no endereço
eletrônico www.msconc.com.br.

