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 Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

PORTARIA Nº 48.482/2011 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 
A Comissão de Concurso Público, instituída pela Portaria no 48.482/2011, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas, como resultado da reunião 
extraordinária realizada nesta data, às 14h, no Departamento de Relações do Trabalho 
e Saúde Ocupacional, TORNA PÚBLICO o seguinte esclarecimento: 

a) Considerando os questionamentos direcionados à Comissão quanto à 
impossibilidade de impressão do boleto bancário no dia 22/11/2011, data essa 
reservada apenas como último dia para pagamento; 

b) Considerando que alguns inscritos não imprimiram, por ocasião de 
inscrição, o boleto de pagamento da respectiva taxa; 

c) Considerando que por todo o período de inscrições ficou disponibilizado a 
possibilidade de reimpressão do boleto bancário; 

d) Considerando que a geração e a impressão do boleto integram o sistema 
de inscrição, e que este operou até as 23h59min do dia 21/11/2011, o último dia para 
impressão do boleto da taxa de inscrição coincide, portanto, com o do término das 
inscrições, ficando o dia 22/11/2011 reservado apenas para o respectivo pagamento; 

e) Considerando a interpretação sistemática dos itens 3.1, 3.5, 3.6 e 3.7.3 do 
Edital de Concurso nº 001/01/2011: 

 

3.1. As inscrições poderão ser efetuadas a partir 10 horas do dia 28 de 

outubro de 2011 até as 23h59min do dia 21 de novembro de 2011, 

exclusivamente via internet, no site www.fauel.org.br, onde existirá um link 

com o formulário destinado à INSCRIÇÃO, que deverá ser devidamente 

preenchido pelo candidato. Ao final da inscrição, deverá o candidato imprimir 

o boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição. 

3.5. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 

22 de novembro de 2011, mediante a apresentação do boleto bancário, pago 

preferencialmente nas casas lotéricas, durante seu horário regular de 

atendimento.  

3.6. O sistema de inscrições permitirá ao candidato reimprimir seu boleto 

bancário, sendo que o pagamento deverá ser efetuado impreterivelmente até 

o prazo determinado no cronograma de execução. 

3.7.3. O candidato deverá verificar no dia 14 de novembro de 2011, se o seu 

pedido de isenção foi aceito ou não através de relação divulgada nos sites 
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www.fauel.org.br e www.fozdoiguacu.pr.gov.br. Caso não tenha sido aceito, 

o candidato poderá efetuar sua inscrição, gerar o boleto bancário e imprimir 

o mesmo até o dia 21 de novembro de 2011, efetuando o pagamento até o 

dia 22 de novembro de 2011. 

 
A Comissão uniformiza o entendimento no sentido de ratificar os 

procedimentos adotados pela FAUEL, porquanto em perfeita consonância com o Edital 
de Concurso Público nº 001/01/2011. 

 
Foz do Iguaçu, 22 de novembro de 2011. 

 
 
 

 

Willy Costa Dolinski 
Presidente da Comissão  

de Concurso Público 

 
 
 

 


