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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 

CISMEP 
 

A Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – CISMEP, por meio da 

CKM Serviços Ltda., TORNA PÚBLICO o RESULTADO DA ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE 

ISENÇÃO DE TAXA, nos conformes do Capítulo VI do Edital 001/2015. 

 

Nº de 

Inscrição 
Resultado 

Fundamentação 

 

720005 DEFERIDA - 

720007 DEFERIDA - 

720019 DEFERIDA - 

720020 INDEFERIDA 

O número do NIS informado não foi identificado na base de dados do 

Cadastro Único, de acordo com as informações do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. - (NIS não cadastrado) 

720021 INDEFERIDA 

O número do NIS informado não foi identificado na base de dados do 

Cadastro Único, de acordo com as informações do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. - (NIS não cadastrado) 

720028 INDEFERIDA 

O número do NIS informado não foi identificado na base de dados do 

Cadastro Único, de acordo com as informações do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. - (NIS não cadastrado) 

720031 DEFERIDA - 

720035 DEFERIDA - 

720048 INDEFERIDA 

O número do NIS informado não foi identificado na base de dados do 
Cadastro Único, de acordo com as informações do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. - (NIS não cadastrado) 

720054 DEFERIDA - 

720064 INDEFERIDA 

O número do NIS informado não foi identificado na base de dados do 

Cadastro Único, de acordo com as informações do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. - (NIS não cadastrado) 

720076 DEFERIDA - 

 

1. O candidato cuja documentação de isenção do valor da taxa de inscrição for indeferida deverá entrar 

no www.makiyama.com.br em Link Específico: Concurso CISMEP até o último dia válido para inscrição, 

imprimir o seu boleto de pagamento e efetuar o pagamento da taxa. 

2. Deferido o pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá aguardar a publicação da 

convocação, com a data, horário e local de realização da prova de acordo com a data estipulada no 

cronograma constante no anexo I deste Edital. 

 

 

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será publicado no nos sites 

www.makiyama.com.br e www.cismep.com.br 

  

 

Betim, 26 de Janeiro de 2015 

 

João Luiz Teixeira 

Secretário Executivo da CISMEP 

 

http://www.makiyama.com.br/
http://www.cismep.com.br/

