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EDITAL N° 02/2015 
 

 
 
 

RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO                  
(CANDIDATOS COM PEDIDOS INDEFERIDOS) 

 
 
A Fundação Getulio Vargas torna público o resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção, conforme 
previsto no item 5 do Edital nº 02, de 21 de dezembro de 2015, relativo ao Concurso Público destinado à 
seleção de candidatos ao provimento de 460 (quatrocentas e sessenta) vagas para o cargo de Técnico em 
Informações Geográficas e Estatísticas A I, da carreira de Suporte Técnico em Produção e Análise de 
Informações Geográficas e Estatísticas, do Plano de Carreiras e Cargos do IBGE. 

 
1 - DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO INDEFERIDOS:  
 
1.1 - Foram indeferidos os pedidos de isenção dos candidatos relacionados no Anexo Único, ante ao NÃO 
preenchimento dos requisitos constantes do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e do Decreto 
Federal nº 6.593, de 02 de outubro de 2008, conforme justificativas evidenciadas. 
 
2 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
2.1 - O candidato cujo requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição foi indeferido poderá 
interpor recurso no prazo de dois dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do 
resultado da análise dos pedidos, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico 
http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/ibge/nivelmedio. 
2.2 - A relação dos pedidos de isenção deferidos após recurso será divulgada no endereço eletrônico 
http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/ibge/nivelmedio, no dia 22 de fevereiro de 2016. 
2.3 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos poderão acessar o endereço eletrônico 
http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/ibge/nivelmedio, no período de 22 de fevereiro de 2016 até 24 de 
fevereiro de 2016, para imprimir a GRU Simples para pagamento até o dia 24 de fevereiro de 2016, 
conforme procedimentos descritos no Edital nº 02, de 21 de dezembro de 2015. 
 
Em 11 de fevereiro de 2016.  

 
Fundação Getulio Vargas 
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