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Concurso Público N° 002/2019 - Emprego Público 
EDITAL Nº 02/2019 

 
Em cumprimento à s determinàço es do Senhor Juliano Pozzi Pereira – Prefeito do Municí pio de Irineo polis, 
Estàdo de Sàntà Càtàrinà, no uso de suàs àtribuiço es legàis e tendo em vistà o disposto no àrtigo 37, inciso II 
dà Constituiçà o Federàl e suàs àlteràço es posteriores e Lei Municipàl Complementàr nº 03/2007, à Comissà o 
Coordenàdorà de Concurso Pu blico Nº 02/2019, nomeàdà pelà Portàrià nº 387/2019, TORNA PÚ BLICO à 
seguinte RETIFICAÇA O ào Editàl de Aberturà n.º 01/2019:  
 
Art.1º - Ficà excluí do do editàl de àberturà o item 1.2 
“1.2 – Pàrà os càndidàtos àprovàdos e convocàdos ào càrgo de Agente Comunità rio de Sàu de, o Municí pio irà  
fornecer o Curso introduto rio de formàçà o iniciàl e continuàdà, em locàl e horà rio à ser publicàdo àtràve s de 
Editàl, sendo obrigàto rià à conclusà o do curso, sob penà de desclàssificàçà o do Concurso Pu blico. “ 
 
Art. 2 – Hàverà  isençà o pàrà doàdores de sàngue e medulà o sseà, conforme segue. 
1.1- Conforme à Lei Municipal nº 1982/2018, ficàm isentos do pàgàmento dà tàxà de inscriçà o neste 
Concurso Pu blico, reàlizàdo no à mbito municipàl, os càndidàtos doàdores de sàngue e medulà o sseà, 
càdàstràdos em bàncos de sàngue e medulà o sseà. 
1.2 - O càndidàto que fàz jus ào benefí cio deverà : 
a) Efetuàr suà inscriçà o no Concurso pu blico no perí odo estàbelecido no ANEXO I, àtràve s do site 
www.institutobràsil.net.br. 

b) Preencher à declàràçà o de que àtende à  condiçà o estàbelecidà no item 1.1, conforme ànexo I deste editàl. 
c) Enviàr àtràve s de link especí fico de ISENTOS no site www.institutobràsil.net.br,  dentro do pràzo estipulàdo 
no cronogràmà deste Editàl, os seguintes documentos: Anexo II devidàmente preenchido e àssinàdo e co pià 
do documento de identificàçà o tipo R.G e CPF. O càndidàto deve estàr "logàdo" no site pàrà enviàr documentos.  
Pàrà doàres de sàngue, enviàr àindà, sob penà de indeferimento, o documento expedido por o rgà o oficiàl ou 
credenciàdo por o rgà o pu blico comprovàndo no mí nimo 3 (tre s) doàço es nos 12 (doze) meses que 
àntecederàm à dàtà finàl pàrà inscriçà o no presente concurso e pàrà doàdores de medulà o sseà, enviàr àindà, 
sob penà de indeferimento, o documento expedido pelà entidàde coletorà.  
1.3 - Nà o serà  àceità solicitàçà o de isençà o de pàgàmento de vàlor de inscriçà o vià fàx ou vià correio eletro nico. 
1.4 - A relàçà o dos pedidos de isençà o deferidos e indeferidos serà  divulgàdà, em muràl nà Prefeiturà Municipàl 

de Irineo polis-SC, e no site www.institutobràsil.net.br nà dàtà estàbelecidà no ANEXO I. 
1.5 - Os càndidàtos que tiverem seus pedidos de isençà o indeferidos deverà o àcessàr o endereço eletro nico 

www.institutobràsil.net.br, imprimir o boleto pàrà pàgàmento dà tàxà de inscriçà o e efetuàr o pàgàmento àte  
à dàtà estàbelecidà no ANEXO I, conforme procedimentos descritos neste editàl. 
 
Art. 3- Este Editàl entrà em vigor nà dàtà de suà publicàçà o. 
 
Prefeiturà do Municí pio de Irineo polis, Estàdo de Sàntà Càtàrinà, em 30 de setembro de 2019. 

 
 
 

JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipàl de Irineo polis - SC 

 
 
 

MARCELA ADELEVA CIARINI 
Presidente dà Comissà o Orgànizàdorà de Concursos 

Municí pio de Irineo polis - SC 
 

http://www.irineopolis.sc.gov.br/
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ANEXO I 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO 
OBS: Para solicitar a isenção da taxa, é necessário que efetue a sua inscrição no Concurso 

 

Nome do càndidàto: 

Registro Geràl (RG):                                   O rgà o expedidor:                          CPF: 

E-màil: Telefone: (         )  

Càrgo pretendido:                                              Nº de Inscriçà o no concurso: 

 

Solicito isençà o dà tàxà de inscriçà o no Concurso Pu blico 02/2019 – Modàlidàde Emprego Pu blico, àberto pelo 

Editàl nº 001/2019 e declàro que: 

(   ) Sou doàdor de sàngue ou medulà o sseà, nos termos dà Lei Municipàl 1982/2018. 

 
Declàro, sob às penàs dà lei, serem verdàdeiràs às informàço es prestàdàs. Estou ciente de que poderei ser 
responsàbilizàdo criminàlmente, càso às informàço es àqui prestàdàs nà o correspondàm à  verdàde. 

 

 
_______ de ___________________________ de 2019. 

 

 

_________________________________________________ 

Assinàturà 
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