PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Av. Visconde de Taunay, 950 – 3° andar – Bairro: Ronda - CEP: 84051-900 – Tel.: (42) 3220-1000 – 3220-1327

______________________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE RETIFICAÇÃO – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
CONCURSO PÚBLICO N° 002/2022

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade
com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA
PÚBLICA a RETIFICAÇÃO QUANTO ÀS POSSIBILIDADES DE ISENÇÃO DA TAXA
DE INSCRIÇÃO, conforme segue:
Fica incluído no item “3”, do Edital de Abertura do Concurso Público n° 002/2022,
destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas dos empregos públicos
de Assistente de Educação e Escriturário II, a possibilidade de solicitar isenção da taxa
de inscrição às doadoras de leite materno, conforme Lei Municipal n° 13653, de
19/03/2020.

1 - Da isenção da taxa de inscrição às doadoras de leite materno:
1.1 – A interessada em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:
a) solicitar a isenção no período das 12 horas do dia 15 de março de 2022 até às
23h59min do dia 22 de março de 2022, observado o horário oficial de Brasília – DF,
mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível
no endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp002-2022;
b) Imprimir e assinar o Requerimento de Isenção;
c) Solicitar, nos bancos de leite materno em regular funcionamento, declaração onde
conste nome completo, número da cédula de identidade e o respectivo histórico das
doações realizadas, onde comprove que a candidata tenha doado leite materno em
pelo menos 3 (três) ocasiões nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à publicação do
edital do certame;
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d) Enviar os documentos comprobatórios elencados nas alíneas b e c, de forma clara e
legível,

preferencialmente

no

formato

PDF,

para

o

e-mail

concursos@pontagrossa.pr.gov.br até às 23h59min do dia 23 de março de 2022 ou via
correspondência com AR (aviso de recebimento) postado até o dia 23 de março de
2022, em envelope fechado endereçado à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, com
as informações a seguir:

Destinatário: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Av. Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar - CEP: 84051-900
Concurso Público nº 002/2022
Nome da Candidata: ___________________________________
Isenção da Taxa de Inscrição – Doadora de leite materno

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, 14 de março de 2022.

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humano

