TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S.A.
TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ – SBMG S/A
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
EDITAL Nº 004/2019 – RESULTADO PRELIMINAR DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO

Divulga o resultado preliminar dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição do Concurso Público
aberto pelo Edital nº 001/2019.

O Presidente da Comissão Especial do concurso Público, no uso de suas atribuições e tendo em vista
as Normas e Instruções emanadas da Terminais Aéreos de Maringá – SBMG S/A, TORNA PÚBLICO:
1. O resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Concurso Público aberto pelo
Edital nº 001/2019, conforme ANEXO I do presente edital.
1.1 O deferimento dos pedidos de isenção para mais de um emprego a um mesmo candidato
observou o item 6.7.1 do edital de abertura do Concurso Público, bem como o Edital nº
03/2019, que divulgou os períodos de aplicação das provas.
2. Serão admitidos recursos quanto ao indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição no
período de 26 a 27 de fevereiro de 2019.
2.1 Os recursos deverão ser redigidos por meio de formulário específico que estará disponível no
Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico www.fauel.org.br
e seguir as instruções ali contidas, sendo o horário e data limite para envio de recursos até às 23h59
minutos do dia 27 de fevereiro de 2019, observado o horário oficial de Brasília – DF.
2.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato verificar as demais disposições contidas no item 10
do Edital de Abertura nº 001/2019, que dispõe sobre as normas para a interposição de recursos.
3. Os candidatos que tiverem indeferido o seu pedido de isenção da taxa de inscrição e que não tenham
interesse na interposição de recurso, devem providenciar a impressão do boleto bancário e seu
pagamento até o dia 21 de março de 2019, para confirmar sua inscrição no Concurso Público.
4. Em atenção ao Edital nº 03/2019, que divulga os períodos de aplicação das provas, os candidatos que
tiveram seu pedido de isenção total ou parcial DEFERIDO e que tenham interesse em se inscrever
para mais de um cargo, poderão fazê-lo seguindo os seguintes procedimentos no período de 25 a 28
de fevereiro de 2019:
a) Inscrever-se para o cargo pretendido por meio do link de inscrição específico do concurso
Terminais Aéreos disponível na página www.fauel.org.br ;
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b) Encaminhar e-mail para terminaisaereos@fauel.org.br solicitando isenção total ou parcial de
pagamento do boleto e indicandar o nome, CPF, número de inscrição e emprego pretendido.
4.1 O resultado definitivo dos pedidos de isenção será publicado em 08 de março de 2019.
Maringá, 25 de fevereiro de 2019.
FELIPE GABRIEL DA SILVA FERRO
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO
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