
                                                                                                                                                                        

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL SEPLAG/SEE Nº. 04/2014, de 24 de novembro de 2014 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DAS CARREIRAS DE ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA, ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO QUADRO DE PESSOAL DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

Protocolo Situação Motivo do Indeferimento 

1 INDEFERIDO 
O NIS não pertence a pessoa que foi cadastrada ou os dados 
informados estão divergentes do que se encontra no Cadastro Único. 

2 DEFERIDO - 

3 INDEFERIDO 
O NIS não pertence a pessoa que foi cadastrada ou os dados 
informados estão divergentes do que se encontra no Cadastro Único. 

4 INDEFERIDO O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

5 INDEFERIDO 
O NIS não pertence a pessoa que foi cadastrada ou os dados 
informados estão divergentes do que se encontra no Cadastro Único. 

6 INDEFERIDO O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

7 DEFERIDO - 

8 INDEFERIDO 
O NIS não pertence a pessoa que foi cadastrada ou os dados 
informados estão divergentes do que se encontra no Cadastro Único. 

9 INDEFERIDO 
O NIS não pertence a pessoa que foi cadastrada ou os dados 
informados estão divergentes do que se encontra no Cadastro Único. 

10 INDEFERIDO 
O NIS não pertence a pessoa que foi cadastrada ou os dados 
informados estão divergentes do que se encontra no Cadastro Único. 

11 INDEFERIDO 
O NIS não pertence a pessoa que foi cadastrada ou os dados 
informados estão divergentes do que se encontra no Cadastro Único. 

12 INDEFERIDO 
O NIS não pertence a pessoa que foi cadastrada ou os dados 
informados estão divergentes do que se encontra no Cadastro Único. 

13 INDEFERIDO 
O NIS não pertence a pessoa que foi cadastrada ou os dados 
informados estão divergentes do que se encontra no Cadastro Único. 

14 INDEFERIDO 
O NIS não pertence a pessoa que foi cadastrada ou os dados 
informados estão divergentes do que se encontra no Cadastro Único. 

15 INDEFERIDO O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único. 

16 DEFERIDO - 

17 INDEFERIDO 
O NIS não pertence a pessoa que foi cadastrada ou os dados 
informados estão divergentes do que se encontra no Cadastro Único. 

18 DEFERIDO - 

19 INDEFERIDO O NIS é inválido/Não enviou documentação 

20 INDEFERIDO 
O NIS não pertence a pessoa que foi cadastrada ou os dados 
informados estão divergentes do que se encontra no Cadastro Único. 

21 INDEFERIDO 
O NIS não pertence a pessoa que foi cadastrada ou os dados 
informados estão divergentes do que se encontra no Cadastro Único. 

22 DEFERIDO - 

23 INDEFERIDO O NIS é inválido. 



24 INDEFERIDO 
O NIS não pertence a pessoa que foi cadastrada ou os dados 
informados estão divergentes do que se encontra no Cadastro Único. 

25 INDEFERIDO 
O NIS não pertence a pessoa que foi cadastrada ou os dados 
informados estão divergentes do que se encontra no Cadastro Único. 

26 INDEFERIDO O NIS com renda per capita familiar fora do perfil. 

27 INDEFERIDO 
O NIS não pertence a pessoa que foi cadastrada ou os dados 
informados estão divergentes do que se encontra no Cadastro Único. 

28 DEFERIDO - 

 


