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A Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, Entidade criada pela Lei 

Municipal nº 1.785, de 12 de dezembro de 2011 e Estatuto Social de 20 de março de 

2012, aprovado pelo Decreto nº 14.331, de 21 de março de 2012, CNPJ sob n.º 

15.329.734/0001-96 com sede à Av. Macaúbas, 100, Bairro Kadija, Vitória da 

Conquista-Ba, torna público o resultado da análise dos recursos protocolados 

referente ao indeferimento das solicitações de Isenção da Taxa de inscrição para a 

seleção pública aberta pelo Edital nº 002/2014, conforme as seguintes disposições: 

Artigo 1º - Em atendimento ao item 4.9.1 do Edital nº 001/2014, a Comissão 

constituída no item 1.4.1 do referido edital, analisou e julgou INDEFERIDOS os 

recursos impetrados por terem sido considerados improcedentes.  

Artigo. 2º - Fica INDEFERIDO o recurso impetrado contra o indeferimento de Isenção 

da Taxa de Inscrição, conforme anexo I. 

 

 

Vitória da Conquista, 09 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

Edilberto Araújo Amorim 

Diretor Geral. 
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ANEXO I – ANÁLISE DE RECURSO 

 

Candidato: Suzana Aparecida Oliveira Brito 

Análise e Julgamento: Em resumo a solicitante alega que seu cadastro de NIS foi atualizado 

no dia 05/12/2014 e só estaria disponível no sistema no dia 08/12/2014 e apresenta o número de 

cadastro 16556763315. Após a análise do recurso a comissão constatou que o número de NIS 

apresentado no recurso é divergente do número apresentado na solicitação de isenção (NIS 

12296565168), e que atualização foi realizada um dia após a divulgação do resultado 

(05/12/2014), salientando que os pedidos de isenção foram realizadas no dia 27/11/2014, 

estando a solicitante ciente de todas as normas do edital, inclusive da atualização de seu 

cadastro junto ao órgão gestor municipal do Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico). Desta forma a comissão resolve julgar INDEFERIDO. 


