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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS/PR  

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

EDITAL Nº 06/2019 – RESULTADO DA NOVA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO APÓS 
RECURSO  

O Sr. Valdinei Aparecido de Oliveira, Prefeito Municipal de Congonhinhas/PR e a Fundação Universidade 
Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC, tornam pública a presente divulgação, para informar o que 
segue: 

1. RESULTADO DOS RECURSOS 

1.1 RECURSOS DEFERIDOS 

1.1.1 O candidato de inscrição nº 47304355705-0 teve seu pedido DEFERIDO devido ter comprovado ser doador 
de medula óssea, e passa a constar na Lista de Homologação Preliminar das Inscrições, que será publicada no 
site da FUNDATEC em 30/07/2019. 

1.1.2 Os candidatos de inscrição nº 47329356356-2 e 47314187781-9 tiveram seu pedido DEFERIDO devido 
terem comprovado situação regular do NIS, e passam a constar na Lista de Homologação Preliminar das 
Inscrições, que será publicada no site da FUNDATEC em 30/07/2019. 

 

1.2 RECURSOS INDEFERIDOS 

1.2.1 O candidato de inscrição nº 47302189444-7 teve seu pedido INDEFERIDO, pois já está isento neste 
Concurso Público conforme Edital nº 04/2018 - Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição. 

1.2.2 Os candidatos de inscrições nº 47319362690-4 e 47322188261-8 tiveram seu pedido INDEFERIDO, pois 
não solicitaram Isenção da Taxa de Inscrição no período informado no Cronograma de Execução. 

1.2.3 Os candidatos de inscrição nº 47319188887-0, 47306188969-8, 47319355815-7, 47322356316-4, 
47306207947-6, 47319363714-2 e 47317363729-3 não tiveram seu recurso respondido, pois são argumentações 
inconsistentes, extemporâneos, que estiveram fora das especificações estabelecidas para a interposição. 

1.2.4 O candidato de inscrição nº 47322194728-1 teve seu pedido INDEFERIDO, pois sua inscrição já está 
homologada nesse Concurso. 

1.2.5 O candidato de nº 47301355974-1 teve seu pedido INDEFERIDO, pois não encaminhou nova documentação 
comprobatória, conforme subitem 4.1.9. 

1.2.6 Os candidatos de nº 47320356337-3, 47325356068-4, 47322356169-0, 47322199514-0 e 47321356055-1 
tiveram seu pedido INDEFERIDO, pois não encaminharam documentação comprobatória de situação regular do 
NIS, conforme subitem 4.1.9. 

1.2.7 O candidato de inscrição n° 47322355884-1 teve seu pedido INDEFERIDO, pois após nova consulta ao 
CadÚnico, o sistema informou o mesmo motivo já informado no subitem 1.2 do Edital nº 04/2019 – Resultado da 
Nova Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição. E o candidato também não encaminhou documentação 
comprobatória de situação regular do NIS durante o período de recurso. 

1.2.8 O candidato de inscrição nº 47329364380-0 teve seu pedido INDEFERIDO, pois não serão realizadas 
alterações após o deferimento da inscrição isenta, conforme subitem 4.1.7.1. 

2. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇOES DOS CANDIDATOS INDEFERIDOS 

2.1 Caso tenha interesse em permanecer no Concurso Público, o candidato deverá efetuar o pagamento do valor 
integral da taxa de inscrição até o último dia do prazo previsto no Cronograma de Execução. 

 

Congonhinhas, 08 de julho de 2019.  
 

Valdinei Aparecido de Oliveira  

Prefeito Municipal 
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