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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022 
EDITAL DE REABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 004/2022 

 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ torna público aos interessados o Edital de Reabertura das 
Inscrições do Processo Seletivo 001/2022.  
 

Art. 1º Fica reaberta as inscrições no período das 08h até às 20h do dia 27 de abril de 2022. 
 
Art. 2º Os candidatos que não conseguiram gerar boleto bancário para pagamento deverão realizar uma nova inscrição 

e gerar novo boleto. Serão aceitos pagamentos até o dia 27 de abril de 2022. 
 
Art. 3º Informamos que o sistema da instituição financeira pode demorar até 30min para registrar o boleto, então 

aconselhamos os candidatos para não deixarem para última hora, pois não será reaberto novo prazo. Ainda esclarecemos que 
o sistema bancário não aceita nomes com mais de 40 (quarenta) caracteres, assim candidatos com nomes que excedam esse 
número deverão abreviar os nomes do meio, lembrando que espaço e acentuação também estão dentro do número permitido 
de caracteres. 

 
Art. 4º Ao terminar a inscrição gere o boleto imediatamente. Caso o sistema apresentar erro, faça uma nova inscrição. 

Se persistir o erro entre em contato com Instituto UniFil pelo Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC por meio do e-mail 
contato@institutounifil.com.br, sendo que os e-mails podem serem respondidos dentro do prazo de 24h (vinte e quatro horas), 
ou pelos telefones (43) 3375-7313 e (43) 3375-7353, de segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h30min às 17h (horário 
oficial de Brasília).  

 
Art. 5º O sistema NÃO é compatível com todos celulares, assim recomendamos que sejam realizadas as inscrições de 

um computador. 
 
Art. 6º Os demais itens e datas do cronograma permanecem inalterados. 
 
Art. 7º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 
Mandaguaçu, 25 de abril de 2022. 
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