
 
 

RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 

. 

DIVULGA CORREÇÃO QUANTO AO ÓRGÃO DE CREDENCIAMENTO CRAS 

 

O Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 01/2014 – da Câmara de 

Vereadores de Santa Terezinha de Itaipu- Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 

torna público que: 

No item 2.9 do Edital 01/2014, que trata do órgão e procedimentos para cadastramento de 

condições de carência financeira e solicitação de isenção de inscrição, este deve atender a 

retificar ora publicada. 

Corrige-se, portanto, mero erro material e passa o item 2.9 a ter o seguinte texto: 

 

ONDE SE LÊ:  

2.9  Os candidatos que apresentarem condições de carência financeira poderão protocolar, 
até às 12h do dia 20 de novembro de 2014, na Câmara Municipal do Município de Santa 
Terezinha de Itaipu - PR, sito a Rua Das Comunicações, nº. 1828 - Centro, requerimento de 
isenção para taxa de inscrição do concurso, o qual deverá conter o número de Identificação 
Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico emitido pelo Departamento de Assistência Social do 
município em que reside. Em Santa Terezinha de Itaipu é emitido pelo CREAs (Secretaria de 
Assistência Social). Em caso de indeferimento do pedido, o candidato será comunicado por edital 
publicado no site oficial, até às 17h30 do dia 24 de novembro de 2014 para proceder o pagamento 
do boleto no prazo estipulado no item 1.5 deste edital. 
 
LEIA-SE:  

2.9  Os candidatos que apresentarem condições de carência financeira poderão protocolar, 
até às 12h do dia 20 de novembro de 2014, na Câmara Municipal do Município de Santa 
Terezinha de Itaipu - PR, sito a Rua Das Comunicações, nº. 1828 - Centro, requerimento de 
isenção para taxa de inscrição do concurso, o qual deverá conter o número de Identificação 
Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico emitido pela Secretaria de Assistência Social do município 
em que reside. Em Santa Terezinha de Itaipu é emitido pelo CRAS (Secretaria de Assistência 
Social). Em caso de indeferimento do pedido, o candidato será comunicado por edital publicado 
no site oficial, até às 17h30 do dia 24 de novembro de 2014 para proceder o pagamento do boleto 
no prazo estipulado no item 1.5 deste edital. 

 

Do Presidente da Comissão de Concurso Público, em 17 de novembro de 2014. 
 
                                    TORNA PÚBLICO: 
 
                                   Registre-se e Publique-se. 
 
 
 

Valter Larssen 
Presidente da Comissão de Concurso Público 


