
  PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  NNoovvaa  FFrriibbuurrggoo  
 

COMUNICADO 
 

Comunicamos que as inscrições do concurso público n.º 001/2007 da 
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo estão prorrogadas até o dia 12 de 
setembro de 2007 e ACEITAREMOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DE 
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO a partir de 29 de agosto do corrente 
ano. Os pedidos serão avaliados por Comissão já constituída pela Portaria n.º 
231, de 28 de agosto de 2007, e estarão habilitados à isenção os candidatos 
que comprovadamente estiverem inseridos em programas sociais para 
famílias de baixa renda nos âmbitos Municipal, Estadual ou Federal e/ou 
comprovarem hipossuficiência financeira através de declaração emitida pela 
Secretaria de Assistência Social do seu município, atestada pelo(a) 
Secretário(a) Municipal.   
Além desses comprovantes, os candidatos deverão preencher e entregar Ficha 
de Inscrição, condicional, específica para solicitação de isenção, no Posto de 
Atendimento no local e horário discriminados abaixo, com cópia da Carteira de 
Identidade e CPF. Esta ficha de inscrição estará disponível também através do 
site www.concursofec.uff.br.  
A não apresentação de qualquer documento estabelecido para comprovar a 
condição da insuficiência de recursos ou a apresentação dos documentos fora 
dos padrões e formas solicitadas, implicará no indeferimento do pedido de 
isenção. 
A relação dos pedidos de isenção de pagamento de taxa de inscrição que 
forem deferidos ou indeferidos será divulgada no Posto de Atendimento e no 
site www.concursofec.uff.br ou através do telefone (21) 2629-1952, na data 
prevista no Novo Cronograma a ser publicado. 
Os candidatos com isenção concedida terão sua inscrição automaticamente 
efetivada e poderão retirar seu Manual do Candidato no Posto de Atendimento 
até 3 (três) dias após a divulgação da relação das isenções. 
Para os pedidos de isenção de pagamento de taxa de inscrição indeferidos 
caberá recurso no prazo de 3 (três dias) a contar da divulgação da relação. 
Sendo constatada, a qualquer tempo, como falsa, qualquer documentação 
entregue, será cancelada a inscrição por ventura efetivada e anulados todos os 
atos dela decorrentes, respondendo ainda seu autor, pela inverassidade, na 
forma da lei.  
  

Endereço Horário de Funcionamento  
Clube de Xadrez 

Av. Dr. Galdino Vale Filho, 151 Nova Friburgo – RJ
De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h 

(exceto feriados) 
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