PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
Estado do Paraná

CONCURSO PÚBLICO 002/2020
EDITAL DE ANULAÇÃO DO CONCURSO - Nº 012/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, torna público aos interessados o Edital de Cancelamento do
Concurso 002/2020.
Art. 1º Após Recomendação nº 005/2020 do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no
Combate à Improbidade Administrativa) através do Ofício nº 396/2020.
Art. 2º O Gepatria recomenda que o Concurso 002/2020 seja ANULADO e devolvida a taxa a todos candidatos, baseando
na Emenda Constitucional nº 19/98 encontra-se com seus efeitos suspensos em razão da cautelar concedida no âmbito da ADI
nº 213-4/DF.
Art. 3º Diante dos fatos e da recomendação administrativa afim de evitar que após homologação do Ministério Público
entre com ação administrativa, o que causaria um transtorno maior, a comissão decidiu por acatar a recomendação e cancelar o
referido Concurso, uma vez que já existe o regime estatutário e o Município fica impedido e transformar as vagas em Estatutário
nesse momento devido a Lei Complementar nº 173 de maio de 2020.
Art. 4º Os candidatos inscritos nos cargos: Técnico em Enfermagem – PSF, Técnico em Higiene Dental – PSF, Assistente
Social – CRAS, Médico – PSF e Psicólogo – CRAS, deverão solicitar devolução da taxa de inscrição através do e-mail
contato@institutounifil.com.br no período de 24 de novembro até 15 de dezembro de 2020, o candidato deverá os dados
pessoas e conta que deve ser em seu nome, conforme tabela abaixo:
DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – CONCURSO 002/2020
Nome completo:
CPF:
Banco:
Número do banco:
Agência:
Operação:
Conta:
Art. 5º A lista dos candidatos que tiveram pedido deferido ou indeferido e motivo será publicada no dia 18 de dezembro
de 2020, sendo aberto prazo para correção dos dados dos candidatos indeferidos.
Art. 6º A Prefeitura Municipal de Itambaracá irá efetuar a devolução até o dia 30 de dezembro de 2020.
Art. 7º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Itambaracá/PR, 24 de novembro de 2020.

CRISTIANE BATISTELLA DE CAMPOS
Presidente da Comissão Organizadora de Concurso
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