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PARECER DA COMISSÃO MUNICIPAL 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 

MUNICÍPIO DE MONDAÍ/SC 

 
 

RECORRENTE: Lilian Maria Ritter Eidt 
INSCRIÇÃO Nº: 64 
CARGO: Contador 

 
 

Síntese do recurso: A Recorrente aduz em suas razões de reclamação que 

“Pedido de Isenção do pagamento da Taxa de Inscrição para o Concurso Público 001/2019 foi indeferida, 

cuja alegação foi de ter apenas duas (2) doações nos últimos doze (12) meses.Fato que deve ser revisto 

pela comissão, pois conforme Declaração emitida pelo Hemosc em 20/08/2019 devidamente enviada com 

a solicitação de isenção, consta as 3 (três) últimas doações em 17/10/2018, 08/04/2019 e 20/08/2019, o 

que comprova que a requerente nos últimos doze meses teve as 3 (três) doações de sangue, conforme prevê 

a legislação vigente bem como o Edital de Concurso Público 001/2019.Cópia da mesma declaração enviada 

a Comissão segue anexo para a devida verificação.Desta forma, diante do exposto, pede-se o deferimento 

da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição no Concurso Público 001/2019, haja visto que a requerente 

cumpre com as exigências do mencionado Edital.” 

 

É o parecer. 

Analisando a insurgência da Recorrente, a presente Comissão constatou que após 

revisão dos documentos entregues pela Candidata, percebeu – se que sua última 

doação foi após a publicação do edital em questão e que portanto descumpre o 

item que segue: 

2.6.2. O requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição para Doadores 

de Sangue e/ou de Medula (modelo anexo) deverá ser encaminhado à Comissão 

Organizadora do Concurso Público do Município de Mondaí - SC, sito à Avenida 

Lajú, n° 420, Centro, Mondaí/SC, sendo que a entrega deverá ocorrer nos dias 

15/08/2019 a 03/09/2019, período este designado para estas inscrições, 

juntamente com os seguintes documentos: 

(...) 



  

Estado de Santa Catarina  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ  
Avenida Lajú, n° 420, Centro, Mondaí/SC   
CEP 89893-000 – Fone/Fax (49) 3674 3100 - CNPJ 83.028.415/0001-09 Site: 
www.mondai.sc.gov.br  
  

  

2  
  

 c) No caso de candidato doador de sangue: documento comprobatório da 

condição de doador regular, em papel timbrado, com data, assinatura e carimbo 

da entidade coletora, expedido por banco de sangue público ou privado 

(autorizado pelo Poder Público) em que o candidato realizou a doação, 

constando, pelo menos, 03 (três) doações nos últimos 12 (doze) meses anteriores 

a data de publicação deste Edital. A declaração com a comprovação da condição 

de doador deverá ser expedida por entidade coletora oficial ou credenciada, 

discriminando a quantidade de doações e as datas em que foram Estado de Santa 

Catarina PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ Avenida Lajú, n° 420, Centro, 

Mondaí/SC CEP 89893-000 – Fone/Fax (49) 3674 3100 - CNPJ 83.028.415/0001-

09 Site: www.mondai.sc.gov.br 6 GOVERNO DE realizadas. O candidato de outra 

unidade da federação, além de apresentar a declaração acima referida, deverá 

apresentar declaração e/ou certidão que comprove o credenciamento da 

entidade coletora como órgão oficial do estado de origem. 

Assim o sendo, esta Comissão organizadora manifesta-se pelo INDEFERIMENTO 

do recurso apresentado, mantém-se indeferido o pedido de isenção da candidata ao cargo de Contador, 

Inscrição n° 64.  

 

São Miguel do Oeste - SC, 11 de setembro de 2019. 

 

_______________________________                            _______________________________                _______________________________ 

     Marciane Lutz Toebe                                  Janete Luciana Muller                           Claudimir De Lima 

 

 

     

 

 

 

 

 


