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PROCESSO SELETIVO – JOVEM APRENDIZ n.º 01/2021 
EDITAL DE RELAÇÃO DE CANDATOS ISENTOS 

DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
    

 
A Diretora Presidente da EMDEF - Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância com a Legislação Municipal, Estadual 
e Federal, em vista do disposto no art. 37, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, 
torna pública a relação dos candidatos que tiveram a isenção da taxa de inscrição Deferida conforme 
Item 4ª do Edital de Abertura e Subitens. 

 
Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site 
www.aptaconcursos.com.br, realizar a consulta do andamento de sua inscrição informando seu 
login e senha, acessar o Formulário de Recurso (botão verde) que estará disponível apenas no 
período estabelecido em cada divulgação, preencher corretamente todos os campos do formulário 
de acordo com as orientações disponíveis no site e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente 
o formulário, o candidato receberá um número de protocolo para acompanhamento da resposta do 
recurso interposto. 
 
Caso seja necessário o candidato poderá anexar documentos que auxilie na elaboração do 
recurso, sendo obrigatório o anexo do comprovante de pagamento apenas no recurso contra a 
relação de candidatos. 
 
Contra o indeferimento das isenções caberá recurso, nos dias 29 e 30 de setembro de 2021. 
 
Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (SEDEX, AR, telegrama etc.), fac-
símile, Telex, via SAC, e-mail ou outro meio que não seja o estabelecido no Edital de Abertura.  
 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, publique-se. 
 
Franca, 28 de setembro de 2021.  
 

Milena Cristina Goulart Bernardino 
DIRETORA PRESIDENTE  

 
PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO - DEFERIDOS 

 
DOADOR DE SANGUE 

JOVEM APRENDIZ ESTAGIÁRIO 

Inscrição Candidato 

000225 PAULO DEFENDI DE ANDRADE 

000218 RUTE DEFENDI DE ANDRADE 

TOTAL DE CANDIDATOS: 2 

 
HIPOSSUFICIENTE 

JOVEM APRENDIZ ESTAGIÁRIO 

Inscrição Candidato 

000154 ANDREY LUIS PIMENTEL LOPES 

000211 EDUARDO PEREIRA TEÓFILO DA SILVA 

000153 GUILHERME HENRIQUE PIMENTEL MOURO 

TOTAL DE CANDIDATOS: 3 

 


