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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO 
 

IPRERINE 
CNPJ n. 04.783.770/0001-09 

 
 

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2018 

PUBLICAÇÃO Nº 003/2018 
 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
RIO NEGRO - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA: 
 

1. A ratificação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição deferidos e divulgados por meio da Publicação nº 002/2018, o qual se torna o resultado definitivo dos 
pedidos de isenção.  
 

2. O resultado dos recursos interpostos quanto ao resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, conforme segue: 
 

Inscrição NOME 
Data de 

Nascimento 
CARGO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

49100006 
Rosimeri 
Comochina 

06/06/1971 
Assistente de 
Administração 
"C" 

INDEFERIDO 

INFORMAÇÕES DO SITE - CONSULTA CIDADÃO - https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php                                                                
Pessoa não localizada 
  
Prezada(o) Cidadã(o), 
Para conseguir acessar os dados da consulta, as 4 informações solicitadas (nome completo, data de nascimento, nome 
da  mãe e município) devem ser idênticas àquelas informadas no momento do cadastramento. 
Portanto, se o(a) senhor(a) não está conseguindo acessar os dados, pode ser que algum destes dados esteja diferente. 
Nestes casos, é necessário procurar um CRAS para verificar a situação e atualizar o cadastro. 
Pessoas cadastradas há menos de 45 dias da consulta também podem não ser localizadas, pois a informação de seu 
cadastro ainda não estará disponível no Consulta Cidadão. 



 

 
Página 2 de 3 

 
Rua Juvenal Ferreira Pinto, n. 2070, Sala 43 | Bairro Seminário | Rio Negro/PR | CEP 83.880-000  

Telefone: (47) 364.5269 | email: iprerine@gmail.com 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO 
 

IPRERINE 
CNPJ n. 04.783.770/0001-09 

 
 

49100008 
Ana Cláudia 
Fernandes 
Dias Ferreira 

22/03/1981 
Assistente de 
Administração 
"C" 

INDEFERIDO 

INFORMAÇÕES DO SITE - CONSULTA CIDADÃO - https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php                                                                
Pessoa não localizada 
  
Prezada(o) Cidadã(o), 
Para conseguir acessar os dados da consulta, as 4 informações solicitadas (nome completo, data de nascimento, nome 
da  mãe e município) devem ser idênticas àquelas informadas no momento do cadastramento. 
Portanto, se o(a) senhor(a) não está conseguindo acessar os dados, pode ser que algum destes dados esteja diferente. 
Nestes casos, é necessário procurar um CRAS para verificar a situação e atualizar o cadastro. 
Pessoas cadastradas há menos de 45 dias da consulta também podem não ser localizadas, pois a informação de seu 
cadastro ainda não estará disponível no Consulta Cidadão. 

49100044 
Thanmylla 
Soares De 
Arruda 

14/06/1995 
Assistente de 
Administração 
"C" 

INDEFERIDO 

INFORMAÇÕES DO SITE - CONSULTA CIDADÃO - https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php                                                                                               
Pessoa não localizada 
  
Prezada(o) Cidadã(o), 
Para conseguir acessar os dados da consulta, as 4 informações solicitadas (nome completo, data de nascimento, nome 
da  mãe e município) devem ser idênticas àquelas informadas no momento do cadastramento. 
Portanto, se o(a) senhor(a) não está conseguindo acessar os dados, pode ser que algum destes dados esteja diferente. 
Nestes casos, é necessário procurar um CRAS para verificar a situação e atualizar o cadastro. 
Pessoas cadastradas há menos de 45 dias da consulta também podem não ser localizadas, pois a informação de seu 
cadastro ainda não estará disponível no Consulta Cidadão. 

49100038 

Sabrina 
Luana 
Carvalho Do 
Rosario 

06/02/1994 
Assistente de 
Administração 
"B" 

INDEFERIDO 

INFORMAÇÕES DO SITE - CONSULTA CIDADÃO - https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php                                 
Pessoa não localizada 
  
Prezada(o) Cidadã(o), 
Para conseguir acessar os dados da consulta, as 4 informações solicitadas (nome completo, data de nascimento, nome 
da  mãe e município) devem ser idênticas àquelas informadas no momento do cadastramento. 
Portanto, se o(a) senhor(a) não está conseguindo acessar os dados, pode ser que algum destes dados esteja diferente. 
Nestes casos, é necessário procurar um CRAS para verificar a situação e atualizar o cadastro. 
Pessoas cadastradas há menos de 45 dias da consulta também podem não ser localizadas, pois a informação de seu 
cadastro ainda não estará disponível no Consulta Cidadão. 
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49100039 
Douglas 
William Do 
Rosario 

09/03/1988 
Assistente de 
Administração 
"B" 

INDEFERIDO 

INFORMAÇÕES DO SITE - CONSULTA CIDADÃO - https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php                                                                
- Município/UF onde está cadastrado: Rio Negro/PR 
Cadastro atualizado: NÃO 
Última atualização cadastral: 30/09/2015                                                                                                                                                                                                                                              
- d) Não atenda ao estabelecido neste Edital. 

49100045 
Jackson 
Vinicius Dos 
Santos 

20/06/1996 
Assistente de 
Administração 
"B" 

INDEFERIDO 

INFORMAÇÕES DO SITE - CONSULTA CIDADÃO - https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php                                                                
Pessoa não localizada 
  
Prezada(o) Cidadã(o), 
Para conseguir acessar os dados da consulta, as 4 informações solicitadas (nome completo, data de nascimento, nome 
da  mãe e município) devem ser idênticas àquelas informadas no momento do cadastramento. 
Portanto, se o(a) senhor(a) não está conseguindo acessar os dados, pode ser que algum destes dados esteja diferente. 
Nestes casos, é necessário procurar um CRAS para verificar a situação e atualizar o cadastro. 
Pessoas cadastradas há menos de 45 dias da consulta também podem não ser localizadas, pois a informação de seu 
cadastro ainda não estará disponível no Consulta Cidadão. 

 
 

3. Os candidatos que tiverem indeferido o seu pedido de isenção da taxa de inscrição devem providenciar a impressão do boleto bancário e o seu pagamento 
bancário até às 17 horas do dia 24/08/2018, para confirmar sua inscrição no Concurso Público. 
 

4. O candidato que não tiver seu requerimento de isenção deferido e não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecidos neste Edital, 
estará automaticamente excluído do certame. 
 

 
Rio Negro, em 10 de agosto de 2018. 

 
ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI 

Presidente da Comissão Organizadora 
 


