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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
EDITAL Nº 003/2018 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO
EDITAL Nº 03/2018
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
A CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, representada pelo
Presidente, o Excelentíssimo Senhor MÁRCIO JOAREZ MATOZO,
TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o
PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018, com
a divulgação do RESULTADO DOS RECURSOS DE ISENÇÃO DA
TAXA DE INSCRIÇÃO e publicação de NOVO CRONOGRAMA
DE EXECUÇÃO E REABERTURA DO PERÍODO DE
INSCRIÇÕES, conforme segue:
1. RESULTADO DOS RECURSOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO: Tendo em vista que não houve interposição de recursos,
ratifica-se o Resultado das Solicitações de Isenção, anteriormente
divulgado.
1.1 Para permanecer participando do certame, aqueles que tiverem sua
solicitação de ISENÇÃO INDEFERIDA, deverão se inscrever
novamente, no site www.objetivas.com.br, na Área do Candidato, e
providenciar o pagamento do NOVO Boleto Bancário até o dia
13/08/2018.
2. NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E REABERTURA DO
PERIODO DE INSCRIÇÕES: Divulga-se Novo Cronograma de
Execução, conforme disposto abaixo e, por conseguinte, REABRE-SE
O PERÍODO DE INSCRIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE
03/08/2018 a 10/08/2018.
DATA

EVENTOS

03/08/2018

Divulgação do resultado dos recursos de isenção da taxa de inscrição e prazo para
pagamento

De

03

a Reabertura do Período de Inscrições

10/08/2018
De

06

a Período de solicitação da devolução da taxa de inscrição, conforme item 3 deste edital

10/08/2018
13/08/2018

Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário

13/08/2018

Último dia para envio dos documentos para Pessoas com Deficiência, atendimento
especial ou condição de Jurado

22/08/2018

Divulgação da homologação das inscrições, dos pedidos de cancelamento de inscrição
e local e horário da Prova Objetiva

Dias 23, 24 e Período para interposição de recursos das inscrições
27/08/2018
31/08/2018

Divulgação do resultado dos recursos das inscrições

02/09/2018

Aplicação da Prova Objetiva

03/09/2018

Divulgação do Gabarito Preliminar (a partir das 14h)

De 04 a

Período para interposição de recursos do Gabarito Preliminar e vista de Prova Padrão

06/09/2018
10/09/2018

Ato Público de Leitura dos Cartões de Resposta (na Objetiva Concursos)

20/09/2018

Divulgação do Gabarito Definitivo e das notas da Prova Objetiva

Dias 21, 24 e Período para interposição de recursos das notas da Prova Objetiva
25/09/2018
04/10/2018

Divulgação do resultado dos recursos de notas da Prova Objetiva e convocação para
Ato Público de sorteio de desempate (se necessário)

05/10/2018

Ato Público de sorteio de desempate (se necessário)

A definir

Classificação Final

2.1. Ao passo da divulgação do Novo Cronograma de Execução e da
reabertura das inscrições, ficam alteradas, em todos os editais já
publicados as menções referentes às datas, em conformidade com as
novas datas, ora divulgadas. As demais disposições dos editais e
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/847C4B32/03AEMEkElP0PkR9IAr0MM4Xqv3iDNv_sgLrEOotJX9iUhQXVQTx-2hUcvrf27IzjRsLae…

1/3

07/08/2018

Prefeitura Municipal de Balsa Nova

relatórios já publicados permanecem inalteradas e válidas, de forma
que os candidatos devem atentar-se a todas as disposições publicadas.
2.2. Os candidatos inscritos que efetuaram o pagamento da taxa de
inscrição e que não solicitarem cancelamento da inscrição e devolução
da taxa de inscrição permanecerão inscritos.
2.2.1. O candidato que já havia se inscrito, mas que não efetuou o
pagamento da taxa de inscrição, deverá realizar uma nova inscrição,
no site www.objetivas.com.br, na Área do Candidato, e providenciar o
pagamento do NOVO Boleto Bancário até o dia 13/08/2018.
3. DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E
DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO PAGA: Os
candidatos que pagaram a taxa de inscrição e que, em virtude das
alterações realizadas, NÃO TIVEREM MAIS INTERESSE EM
CONTINUAR PARTICIPANDO DESTE CONCURSO PÚBLICO,
deverão proceder conforme segue:
3.1. Durante o período de 06 a 10/08/2018, impreterivelmente, o
candidato deverá acessar o menu de Recursos deste Concurso na Área
do Candidato do site www.objetivas.com.br e, na opção
disponibilizada para Solicitação de Cancelamento da Inscrição e
Devolução da Taxa, deverá abrir e encaminhar um formulário de
recurso, anexando cópia do requerimento, Anexo deste Edital,
devidamente preenchido e assinado.
3.2. O depósito do valor referente à devolução da taxa de inscrição
será realizado na conta bancária informada pelo candidato até o dia
31/08/2018. O preenchimento correto e legível do requerimento é de
total responsabilidade do candidato, sob pena de indeferimento da
solicitação.
3.3. Uma vez solicitado o cancelamento e a devolução da taxa de
inscrição, o candidato não poderá voltar atrás. O candidato que não
solicitar o cancelamento da inscrição e a devolução da taxa de
inscrição manifesta tacitamente o conhecimento e aceitação das
alterações trazidas por este Edital, não cabendo qualquer alegação de
desconhecimento.
4. Esse Edital encontra-se afixado no Painel de Publicação da Câmara
Municipal e publicado nos sites www.objetivas.com.br e
www.camarabalsanova.pr.gov.br.
Balsa Nova, 03 de agosto de 2018.
MÁRCIO JOAREZ MATOZO,
Presidente.
Registre-se e publique-se.
ANEXO - REQUERIMENTO
CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E DEVOLUÇÃO DA TAXA
DE INSCRIÇÃO PAGA
Eu,__ _____, inscrito no CPF sob o nº _______, portador do RG nº
_____, inscrito no Concurso Público nº 01/2018 da CÂMARA
MUNICIPAL DE BALSA NOVA - Edital nº 01/2018, sob inscrição nº
______, para o cargo de PROCURADOR, em razão da alteração da
data da prova objetiva por motivos de força maior, venho
REQUERER O CANCELAMENTO DA MINHA INSCRIÇÃO E A
DEVOLUÇÃO DA TAXA PAGA A TÍTULO DE INSCRIÇÃO NO
CARGO INFORMADO.
Para tanto, informo conta bancária para depósito, conforme segue:
Banco_______ Agência_______ Conta Corrente nº _________
Nome do Correntista: _____________
CPF do Correntista: _______________
*Atenção! Não pode ser informada conta salário para fins deste
recebimento.
Declaro estar ciente de que, solicitado o cancelamento, não poderei
realizar a Prova Objetiva e não poderei alegar arrependimento
posteriormente.
Orientação: imprima este formulário, preencha-o e assine-o, após,
digitalize-o com escâner ou até mesmo faça uma fotografia do
documento para poder anexá-lo ao formulário eletrônico. É
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imprescindível que os dados sejam informados de forma legível e
corretamente para fins de deferimento da solicitação.
_____________
(Local)
_______________
(Data)
________________
(Assinatura do Candidato)
Publicado por:

Luana Savio Pacheco
Código Identificador:847C4B32
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
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A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
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