
PREFEITURA DO MUNIGíPIO DE JANDAIA DO SUL . PR

O Prefeito do Município de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuiçoes legais, considerando a

prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade e conveniência,

bem como em atenção aos termos do Decreto Municipal n.o 8.34712023, expedido na data de 02 de fevereiro de2023,
ToRNA PÚBLlco o que segue:

Art.1o Diante da regularizaçäo dos requisitos dos empregos públicos ofertados, externada via Retificação n.o 01,

comunicamos RETOMADA das inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contrataçäo temporária

de Agentes da Defesa Civil e Condutores Socorristas.

Art.2o Aqueles candidatos que se inscreveram previamente para o emprego público de AGENTE DA DEFESA ClVlL,
que não estiverem de acordo com as adequações contidas na retificação referenciada, poderão solicitar a

devolução dos valores pagos a título de inscrição.

Art.3o Os candidatos interessados em reaver a taxa de inscrição paga, deverão acessar a "Área do candidato",

disponível no endereço eletrônico www,fundacaofafipa.org.br e posteriormente selecionar o campo

"DEVoLUçÃo DA TAXA DE ¡NscRlçÃo" seguindo o procedimento abaixo:

a) Selecionar a instituição financelra de sua preferência (ex: Caixa Econômica Federal), em seguida;

b) Selecionar a natureza da conta cadastrada (conta corrente ou conta poupança);

c) lnformar o número da agência bancária, bem como o número identificador da conta;

d) Discriminar por completo, o nome do titular da conta bancária;

e) lnformar o número do cadastro de pessoa física (CPF) do titular da conta bancária.

Art.40 Vale ressaltar, que o candidato inscrito deverá ser titular da conta bancária informada, sob pena de indeferimento

da solicitação de devolução da taxa de inscrição.

Art.so O Municfpio de Jandaia do Sul - PR e a lnstituição organizadora não se responsabilizam por solicitação de

devolução não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e/ou

congestionamento das linhas de comunlcação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a

transferência de dados, bem como, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas, no que se refere

ao processamento do pagamento da devolução da taxa de inscrição.

Art.6o O prazo para solicitação da devolução da taxa de inscrição é comum e preclusivo a todos os candidatos, o qual

permanecerá dìsponível pelo PRAZO IMPRORROGÁVEI Oe ?3ß312023 à 1710412023, contados da data desta

publicação.

Tão logo se encerre o prazo para solicitaçäo da devolução da taxa de inscrição, a banca examinadora

analisará os requerimentos protocolados, para posterior encaminhamento ao ente público promovente

do certame, para que então este proceda com a efetivação das devoluções.

Art.7o Este Edilal entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias

do Sul, 22 de março de 2023.
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PREFEITURA DO MUNIGíPIO DE JANDAIA DO SUL - PR

O Prefeito do Município de Jandaia do Sul, Estado do Paranâ, no uso de suas atribuições legais, considerando a

prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade e mediante as

demais condiçôes estipuladas no Edital de Abertura no 008/2023, TORNA PÚBLICO o que segue.

Art.1o Fica RETIFICADO o edital de abertura do concurso público em comento, no tange o requisito para provimento do

emprego público de AGENTE DE DEFESA ClVlL, passando a vigorar os seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

"Ensino módio completo c/c Carleira nacional de habilitação categoria "8",

LEIA-SE:

"Ê.nsino médio completo c/c Carteira nacional de habilitação categoria "!.)"

Art.2o Do mesmo modo, fica RETIFICADO o edital de abertura do concurso público em comento, com vistas à

INCLUSÃO da prova de títulos para ambos os empregos públicos.

Art.3o O Edital de abedura será consolidado de forma a contemplar as alterações relacionadas nesta retificação

alterando-se inclusive o cronograma de execução.

Art.4o Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias

do Sul, 22 de março de 2023
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