ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CONCURSO PÚBLICO N° 001/01/2016
EDITAL Nº 001/05/2016 – HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES
O Município de Foz do Iguaçu, por meio da Comissão Especial de Concurso Público, por este Edital,
torna pública a Homologação das Inscrições – Lista Definitiva do Concurso Público Nº 001/01/2016, nos
termos abaixo, e comunica o que segue:
1. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
1.1 A lista definitiva de inscritos encontra-se o site da Fundatec www.fundatec.org.br.
2. RESULTADO DOS RECURSOS
A Comissão de Concursos da Fundatec realizou a avaliação dos recursos interpostos pelos candidatos
durante o período de 24 a 26/05/2016, decidindo o que segue:
2.1 RECURSOS DEFERIDOS
2.1.1 O candidato de inscrição nº 40006601125-9 teve seu pedido deferido, pois enviou laudo médico
no prazo previsto no Cronograma de Execução, e passa a concorrer as vagas de pessoas com
deficiência.
2.2 RECURSOS INDEFERIDOS
2.2.1 Os candidatos de inscrição nº 40006622169-9, 40006619869-9 e 40003620543-8 tiveram seu
pedido indeferido, pois já estão homologados neste Concurso Público.
2.2.2 Os candidatos de inscrição nº 40003622089-7 e 40006605495-3 tiveram seu pedido indeferido,
pois não efetuaram o pagamento do boleto bancário no prazo previsto no Edital de Abertura.2.2.3 O
candidato de inscrição nº 40006622365-3 teve seu pedido indeferido, pois o laudo médico enviado
possui CID, mas não contém data, nome, assinatura e carimbo do médico. No Formulário de
Requerimento, conforme Anexo IV do Edital de Abertura, está especificado o nome do médico e contém
data, porém é obrigatória a apresentação de Laudo Médico contendo todos os itens referidos no subitem
2.2.2.3 do Edital de Abertura, junto a esse requerimento.
3. RESULTADO DA COMISSÃO
3.1 Inclui-se o candidato de inscrição nº 40006616006-2 na Listagem Definitiva de Homologados, devido
ter efetuado o pagamento do boleto bancário no prazo estipulado no Cronograma de Execução.
3.2 Defere-se os pedidos em concorrer a reserva de vagas para pessoas com deficiência dos candidatos
de inscrição nº 40003616895-3, 40006621138-8, 40006606792-1, 40006601125-9 e 40006621123-0
devido terem enviado laudo médico no período estipulado no Cronograma de Execução.
3.3 Defere-se os pedidos de necessidades especiais dos candidatos abaixo, devido terem enviado laudo
médico no período estipulado no Cronograma de Execução:
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Foz do Iguaçu, 27 de maio de 2016.

Valeria Cristina Rodrigues
Presidente da Comissão Especial de Concurso Público
Portaria nº 59.027/2015 e 59.615/2016
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