Câmara Municipal de Sertanópolis
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018
EDITAL Nº 002/2018
Retifica os itens 3.1 e 3.6.3 do Edital de
abertura nº 001/2018 do Concurso Público
da Câmara de Sertanópolis.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, TORNA PÚBLICA:
1. A RETIFICAÇÃO do item 3.1 quanto às datas de envio de documentos aos candidatos interessados
em solicitar isenção da taxa de inscrição, conforme segue:
ONDE SE LÊ:
3.1 Os candidatos que atenderem às condições estabelecidas na Lei Municipal nº
1.403/2006 e no Decreto Federal nº 6.593/2008, poderão solicitar isenção da taxa de
inscrição à Comissão Organizadora do Concurso Público, nos dias 10 e 11 de janeiro de 2019,
através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção que será disponibilizada no
site www.fauel.org.br, conforme o disposto neste item.
LEIA-SE:

3.1 Os candidatos que atenderem às condições estabelecidas na Lei Municipal nº
1.403/2006 e no Decreto Federal nº 6.593/2008, poderão solicitar isenção da taxa de
inscrição à Comissão Organizadora do Concurso Público, nos dias 17 e 18 de janeiro de
2019, através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção que será disponibilizada
no site www.fauel.org.br, conforme o disposto neste item.

2. A RETIFICAÇÃO do item 3.6.3 quanto à data limite de envio de atestado médico aos candidatos
interessados em solicitar isenção da taxa de inscrição na condição de pessoa com deficiência,
conforme segue:
ONDE SE LÊ:
3.6.3 O atestado médico deverá ser digitalizado de modo legível e ser encaminhado à FAUEL,
de modo eletrônico, para o e-mail concursosertanopolis@fauel.org.br até o dia 08 de
fevereiro de 2019.
LEIA-SE:

3.6.3 O atestado médico deverá ser digitalizado de modo legível e ser encaminhado à FAUEL,
de modo eletrônico, para o e-mail concursosertanopolis@fauel.org.br até o dia 18 de
janeiro de 2019.
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3. Permancem inalteradas as demais disposições constantes no Edital de Abertura nº 001/2018.

Sertanópolis, em 21 de dezembro de 2018.

José Rogério dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
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