
 

 Secretaria Municipal de Administração

                                                            

                                                                                                    

 

A Prefeita Municipal de Ortigueira, Estado do Paraná, 

TORNAR PÚBLICO:  

Art 1 º: O resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, como segue:

NOME DATA DE NASCIMENTO

Angelo Roberto Moura 

Carlos Gustavo Guerim 

Lucélia Lima de Freitas Moura 

Osana da Silva Tiago 

 

Art 2 º: Os candidatos com isenção concedida terão a sua inscrição automaticamente efetivada. Os 

candidatos que tiverem indeferida a sua solicitação de inscrição com isenção da taxa deverão 

providenciar a impressão do boleto bancário para pagame

24 de agosto de 2015, e efetuar o pagamento do boleto bancário até o dia 25 de agosto de 2015.

 

Administração 

                                                            MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA 

EDITAL N.º 007/2015 

 

 

Dispõe sobre a análise dos pedidos de 

isenção de taxa de inscrição do Concurso 

Público – Edital 001/2015 do Município 

de Ortigueira. 

                                                                                                    

 

                                                                                                     

A Prefeita Municipal de Ortigueira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

: O resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, como segue: 

DATA DE NASCIMENTO CARGO SITUAÇÃO

16/04/1966 Motorista Categoria B Indeferido

12/08/1997 
Operário de Serviços 

Gerais 
Deferido

11/10/1971 
Operário de Serviços 

Gerais 
Deferido

14/01/1989 
Operário de Serviços 

Gerais 
Deferido

: Os candidatos com isenção concedida terão a sua inscrição automaticamente efetivada. Os 

indeferida a sua solicitação de inscrição com isenção da taxa deverão 

providenciar a impressão do boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição até às 23h59 do dia 

24 de agosto de 2015, e efetuar o pagamento do boleto bancário até o dia 25 de agosto de 2015.

Ortigueira, 14 de agosto de 2015.

 

LOURDES BANACH 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

Dispõe sobre a análise dos pedidos de 

isenção de taxa de inscrição do Concurso 

Edital 001/2015 do Município 

                                                                                                     

no uso de suas atribuições legais, RESOLVE 

SITUAÇÃO 

Indeferido 

Deferido 

Deferido 

Deferido 

: Os candidatos com isenção concedida terão a sua inscrição automaticamente efetivada. Os 

indeferida a sua solicitação de inscrição com isenção da taxa deverão 

nto da taxa de inscrição até às 23h59 do dia 

24 de agosto de 2015, e efetuar o pagamento do boleto bancário até o dia 25 de agosto de 2015. 

Ortigueira, 14 de agosto de 2015. 


