
 

 

                   

 

 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 2021/ 2022 

RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 A coordenação do Processo de Seleção e Classificação de candidatos à matrícula às vagas 

disponibilizadas em Edital pelo Colégio Pedro II com vistas ao ano letivo de 2022 informa que a após 

a verificação de regularidade do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico) feita pelo Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria especial do 

Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, torna público o Resultado dos Pedidos de 

Isenção da Taxa de Inscrição. Lembramos que: 

“Os responsáveis cujos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenham 

sido indeferidos poderão efetivar a inscrição no certame no prazo de inscrições estabelecido 

neste Edital, mediante o pagamento da respectiva taxa. ” 

Pedidos INDEFERIDOS - “imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU), somente pelo 

Sistema de Concursos do Colégio Pedro II, que deverá ser paga no Banco do Brasil, 

impreterivelmente, até a data de vencimento constante no documento. O pagamento após a data 

de vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição. ATENÇÃO: O banco confirmará o 

seu pagamento junto ao COLÉGIO PEDRO II e a inscrição só será efetivada após a 

confirmação do pagamento. ”  

O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado do pedido de isenção da taxa de 

inscrição poderá fazê-lo no dia 16 de dezembro de 2021,  enviando um único correio eletrônico 

para o endereço eletrônico  inscricoes.concursos@cp2.g12.br, solicitando a revisão do indeferimento 

da isenção, anexando o comprovante atualizado de inscrição no CADÚNICO, o documento de 

identificação do candidato e responsável, e contendo obrigatoriamente no assunto : REVISÃO 

ISENÇÃO - EDITAL xx/2021 – NOME COMPLETO DO CANDIDATO – CPF (o mesmo da 

GRU). 

 

Lembramos aos Srs. Responsáveis a importância do acompanhamento da divulgação das 

listagens, de inscrições validadas, conforme calendário constante no Edital. 

 

  

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2021. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

COLÉGIO PEDRO II

RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO
CONCESSÃO DE ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

ADMISSÃO À 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO - MÚSICA - EDITAL Nº 52/2021 - MODALIDADE FLAUTA

nome do candidato nome do responsável CPF deferimento observação
GABRIELY DA SILVA RODRIGUES GABRIELY DA SILVA RODRIGUES 211.765.787-74 DEFERIDO

 

TAINA MARIA BATISTA RIBEIRO TAINA MARIA BATISTA RIBEIRO 206.850.607-64 DEFERIDO
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