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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2018 
  

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018, DE 18 DE JULHO DE 2018 
 
 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA - Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICA: 

 
1. A ratificação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição deferidos e divulgados por meio do Edital nº 002/2018, o qual se torna o resultado definitivo dos 

pedidos de isenção.  
 

2. O resultado dos recursos interpostos quanto ao resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, conforme segue: 
 

Inscrição Candidato 
Data de 

Nascimento 
Cargo Resultado Justificativa 

49200012 
Lucas Henrique 
Ribeiro Da Silva 

09/04/1991 
Secretário 
Legislativo 

INDEFERIDO 

Em Conferência ao site CONSULTA CIDADÃO - https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/busca_nome.php                                                                                                      
 
Prezada(o) Cidadã(o), 
Para conseguir acessar os dados da consulta, as 4 informações  solicitadas (nome completo, data de nascimento, nome 
da mãe e município) devem ser idênticas àquelas informadas no momento do cadastramento. 
 
Portanto, se o(a) senhor(a) não está conseguindo acessar os dados, pode ser que algum destes dados esteja diferente. 
Nestes casos, é necessário procurar um CRAS para verificar a situação e atualizar o cadastro. 
 
Pessoas cadastradas há menos de 45 dias da consulta também podem não ser localizadas, pois a informação de seu 
cadastro ainda não estará disponível no Consulta Cidadão.                                                                    
Tendo em vista esta informação o pedido foi INDEFERIDO. 

49200008 
Daniel Lopes De 
Sousa 

12/04/1990 
Secretário 
Legislativo 

INDEFERIDO  

Em Conferência ao site CONSULTA CIDADÃO - https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/busca_nome.php                                                                                                      
 
Prezada(o) Cidadã(o), 
Para conseguir acessar os dados da consulta, as 4 informações  solicitadas (nome completo, data de nascimento, nome 
da mãe e município) devem ser idênticas àquelas informadas no momento do cadastramento. 
 
Portanto, se o(a) senhor(a) não está conseguindo acessar os dados, pode ser que algum destes dados esteja diferente. 
Nestes casos, é necessário procurar um CRAS para verificar a situação e atualizar o cadastro. 
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Pessoas cadastradas há menos de 45 dias da consulta também podem não ser localizadas, pois a informação de seu 
cadastro ainda não estará disponível no Consulta Cidadão.                                                                    
Tendo em vista esta informação o pedido foi INDEFERIDO. 

49200006 
Cristiane Maria 
Gonlçaves Da 
Silva 

25/03/1980 
Secretário 
Legislativo 

INDEFERIDO  

Em Conferência ao site CONSULTA CIDADÃO - https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/busca_nome.php                                                                                                      
 
Prezada(o) Cidadã(o), 
Para conseguir acessar os dados da consulta, as 4 informações  solicitadas (nome completo, data de nascimento, nome 
da mãe e município) devem ser idênticas àquelas informadas no momento do cadastramento. 
 
Portanto, se o(a) senhor(a) não está conseguindo acessar os dados, pode ser que algum destes dados esteja diferente. 
Nestes casos, é necessário procurar um CRAS para verificar a situação e atualizar o cadastro. 
 
Pessoas cadastradas há menos de 45 dias da consulta também podem não ser localizadas, pois a informação de seu 
cadastro ainda não estará disponível no Consulta Cidadão.                                                                    
Tendo em vista esta informação o pedido foi INDEFERIDO. 

3. Os candidatos que tiverem indeferido o seu pedido de isenção da taxa de inscrição devem providenciar o pagamento do boleto bancário até o dia 31/08/2018, 
para confirmar sua inscrição no Concurso Público. 
 

4. O candidato que não tiver seu requerimento de isenção deferido e não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecidos neste 
Edital, estará automaticamente excluído do certame. 

 

Icaraíma, em 16 de agosto de 2018. 

 

AGNALDO ALBERTO CARDO 
Presidente da Comissão Organizadora 


