EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N°. 01/2019, 28 DE DEZEMBRO DE 2019.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PITANGA

ERRATA – Nº 02/2019

A Prefeitura Municipal de Pitanga, no uso de suas atribuições legais, faz saber que retifica o edital nº.
001/2019, publicado no diário oficial do dia 28 de Dezembro de 2019, que trata do Concurso Público para diversos
cargos, no que tange aos seguintes itens:
I – DAS ALTERAÇÕES DE DISPOSIÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DO CERTAME:

ONDE SE LÊ:
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LEIA-SE:
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ONDE SE LÊ:
5.3. A isenção de que trata o subitem 5.2 deverá ser solicitada via internet no período das 08h do dia
07/01/2020 até as 23h59min do dia 10/01/2020, observado o horário oficial de Brasília/DF, mediante preenchimento
do Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico
www.institutounicampo.com.br, declarando estar ciente das condições exigidas para admissão no cargo e
submetendo-se às normas expressas neste Edital, devendo ainda:
LEIA-SE:
5.3. A isenção de que trata o subitem 5.2 deverá ser solicitada no período das 08h do dia 07/01/2020 até
as 23h59min do dia 10/01/2020, observado o horário oficial de Brasília/DF, mediante preenchimento do
Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico
www.institutounicampo.com.br, declarando estar ciente das condições exigidas para admissão no cargo e
submetendo-se às normas expressas neste Edital, devendo ainda:

ONDE SE LÊ:
6.4.2. enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 6.4.2.1 deste Edital, conforme
disposições do subitem 7.3 deste Edital;
LEIA-SE:
6.4.2. enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 6.4.2.1 deste Edital, conforme
disposições do subitem 7.4 deste Edital;

ONDE SE LÊ:
4.3. Não haverá em hipótese alguma devolução do pagamento da taxa de inscrição.
LEIA-SE:
4.3. Salvo nos casos do item “III” da errata 02 deste Edital. Não haverá em hipótese alguma devolução do
pagamento da taxa de inscrição.

II – DAS ORIENTAÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES

Considerando as disposições dos requisitos da escolaridade exigida e outras exigências para o exercício do
cargo de “TÉCNICO EM EDUCAÇÃO FÍSICA”, bem como, considerando a possibilidade de inscrições de
profissionais com graduação em Licenciatura Plena em Educação Física, anterior a publicação desta errata, consignase as seguintes orientações:

Os candidatos com graduação exclusivamente em licenciatura, que tiverem realizado a inscrição para o cargo
de “Técnico em Educação Física”, e com confirmação de pagamento da respectiva taxa até a data de 11/01/2020,
poderão excepcionalmente solicitar a restituição do valor pago, junto à Secretaria Municipal de Fazenda,

impreterivelmente até a data de 20/01/2020 e posteriormente realizar, caso assim optem, nova inscrição para o cargo
de “Professor de Educação Física”, conforme disposição editalícia.

O requerimento deverá ser protocolado junto à Secretaria da Fazenda com o modelo de pedido no anexo I,
desta errata. Salientamos que o titular da conta bancária deverá ser o próprio candidato inscrito no certame.

III – DA DELIBERAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital. O Edital será consolidado de forma a contemplar
a alteração desta retificação.

Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se, Registre-se, Cumpre-se.

Pitanga, 09 de Janeiro de 2020.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito de Pitanga - Paraná

ANEXO I
PEDIDO DE DEVOLUÇAO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

À Prefeitura Municipal de Pitanga

Solicito devolução do pagamento da taxa de inscrição, conforme previsto no Edital normativo, pelo motivo a
seguir:
( ) Mudança nas especificações do cargo de Técnico em Educação Física;
Identificação do Requerente

Para tanto, a Prefeitura Municipal de Pitanga fica autorizada a depositar exclusivamente por meio de
transferência eletrônica a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), na seguinte conta:
( ) Corrente nº: _____________________ do banco: ___________, agência: ___________
( ) Poupança nº: ____________________ do banco: ___________, agência: ___________
O Requerente deve ser obrigatoriamente o titular da conta, não será em hipótese alguma feita a
devolução em conta bancária de terceiros.
O titular da referida conta é ______________________________ - CPF nº _________________________
Declaro ainda que estou ciente que a devolução será processada nos 20 (vinte) dias úteis seguintes ao término
do prazo fixado no Edital normativo e, com o depósito, dou plena geral e irrevogável quitação ao Município
e à empresa organizadora do certame para nada ter a reclamar, renunciando a qualquer direito que diga respeito
ao certame, quanto ao referido cargo.
Na cidade de: _______________, no dia__________
_______________________________________

do

mês

É indispensável anexar cópia do comprovante de pagamento da inscrição.

de

__________

de

20___.

