SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-SP
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-SP
ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – ASA
COMUNICADO DE RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O RESULTADO DA
ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXA

A CKM SERVIÇOS TORNA PÚBLICA a Resposta aos Recursos Interpostos contra o Resultado da Análise dos
Pedidos de Isenção de Taxa.
1.

Compõe este comunicado:
 Anexo Único – Resposta aos Recursos Interpostos contra o Resultado da Análise dos Pedidos de Isenção
de Taxa.

2.

A fundamentação dos recursos interpostos ficará disponível para consulta individualizada, pelo candidato,
no endereço eletrônico https://ckmservicos.selecao.net.br/informacoes/32/.

3.

Para verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato que solicitou a isenção do valor
da taxa de inscrição a CKM Serviços consultou o órgão gestor do CadÚnico.
3.1 Não foram aceitos NIS (Número de Identificação Social):
a) Que não estavam no nome do candidato à vaga, mesmo que dentro da renda per capita familiar
dentro do perfil;
b) Com status inválido e/ou excluído na base de dados do CadÚnico;
c) Identificado na base do Cadastro Único com renda per capita familiar fora do perfil.

4.

O candidato cuja documentação de isenção do valor da taxa de inscrição for indeferida deverá entrar no
seu login no endereço eletrônico https://ckmservicos.selecao.net.br/informacoes/32/, acessar em sua
página exclusiva até o último dia válido para inscrição, imprimir o seu boleto de pagamento e efetuar o
pagamento da taxa.

5.

O INDEFERIMENTO do pedido de isenção de taxa não isenta a responsabilidade do candidato de acessar
em

sua

página

exclusiva

o

seu

boleto

no

endereço

eletrônico

https://ckmservicos.selecao.net.br/informacoes/32/, bem como acompanhar o status de sua inscrição.
6.

Deferido o pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá acompanhar o status de sua inscrição
e aguardar a Convocação para Prova Objetiva.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Comunicado de Processo Seletivo que será
publicado nos endereços eletrônicos www.ckmservicos.com.br e https://curriculo.sesisenaisp.org.br.

São Paulo, 09 de maio de 2018.
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