EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2018 - RETIFICAÇÃO, DE 05 DE JANEIRO DE 2018

Dispõe sobre a retificação do item 3 do edital de
abertura nº 01/2018, a fim de possibilitar a isenção do
pagamento da taxa de inscrição no concurso público ao
doador de sangue.

O Diretor Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná
– AGEPAR, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA:
1. A retificação do subitem 3.1, conforme segue:
3. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DO RESULTADO DA ANÁLISE
3.1 Os candidatos que atenderem às condições estabelecidas no Decreto Federal nº 6.593/2008, na
Lei Estadual nº 19.196, de 26 de outubro de 2017 ou na Lei Estadual nº 19.293, de 13 de dezembro
de 2017, poderão solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Organizadora do Concurso Público,
nos dias 12 e 15 de janeiro de 2018, através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção
que será disponibilizada no site www.fauel.org.br, conforme o disposto neste item.
2. A inclusão dos seguintes subitens ao item 3:
3.13 Fica também isento do pagamento da taxa de inscrição no concurso público o doador de sangue
que comprove ter realizado duas doações dentro do período de doze meses anterior à data da
publicação do edital de abertura do concurso.
3.13.1 A comprovação da condição de doador de sangue será efetuada através da apresentação de
documento expedido pela entidade coletora, devidamente atualizado, o qual deverá ser digitalizado
e encaminhado para o e-mail concursoagepar@fauel.org.br no prazo previsto no subitem 3.1.
3.13.2 Considera-se, para enquadramento ao benefício previsto no subitem 3.13, somente a doação
de sangue promovida a órgão oficial de saúde ou à entidade credenciada pela União, pelo Estado ou
pelo Município.
3. Permanecem inalterados os demais itens e anexos do Edital de Abertura nº 01/2018, do Concurso
Público nº 01/2018.
Curitiba, em 05 de janeiro de 2018.
CEZAR SILVESTRI
Diretor-Presidente
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