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Edital do Concurso Público 012/2022 

 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 012/2022 

 

 

RESPOSTA AOS RECURSO CONTRA O 

INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA 

PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 

DE PROVA OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO 

ANTÔNIO DA PLATINA – PR, EDITAL 001/2022. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR, Estado do PARANÁ, no uso de 

suas atribuições legais, considerando o disposto no item 4, e o Edital 001/2022 de 10/02/2022, bem como o 

Edital nº 010/2022, publicado em 15/03/2022. 
 

TORNA PÚBLICO 

 

Art. 1º - A resposta ao recurso contra o indeferimento de inscrição, conforme estabelecido no 

Edital de Concurso Público nº 001/2022 de 10/02/2022, para os candidatos que pagaram fora do prazo previsto 

no Edital, bem como aquele que efetuaram o pagamento de duas ou mais inscrições.  

 

Art. 2º - Conforme o Edital 001/2022 de abertura, os itens 3.7.1, 3.7.2 e 3.73 estabeleciam: 

 

3.7.1 Orienta-se os candidatos a efetuarem UMA ÚNICA INSCRIÇÃO, se 

houver mais de uma inscrição do mesmo candidato será válida sempre a última 

inscrição paga. 

 

3.7.2 Fica vedado realizar mais de uma prova por nível de escolaridade, 

descabendo quaisquer alegações de prejuízo e/ou solicitações de ressarcimento da 

importância paga a título de taxa de inscrição. 

 

3.7.3 Aos candidatos que tenham intenção de se inscrever em um cargo de nível 

Fundamental e outro de nível Médio poderá fazê-lo desde que atenda os pré-

requisitos de cada cargo, bem como mediante o pagamento das duas taxas de 

inscrição. 

Art.3º - Em 15/03/2022 foi publicado o Edital 003/2022 de retificação de parte do Edital 001/2022, 

corrigindo os itens 3.7.2 e 3.7.3. 

 

ONDE SE LÊ: no item 3.7.3... 
 

3.7.3 Aos candidatos que tenham intenção de se inscrever em um cargo de nível 

Fundamental e outro de nível Médio poderá fazê-lo desde que atenda os pré-

requisitos de cada cargo, bem como mediante o pagamento das duas taxas de 

inscrição. 
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Edital do Concurso Público 012/2022 

 

 

LEIA-SE:  no item 3.7.3.... 

 

3.7.3 Aos candidatos que tenham intenção de se inscrever em um 

cargo de nível Fundamental e outro de nível Médio NÃO poderá fazê-lo MESMO 

que atenda os pré-requisitos de cada cargo, bem como mediante o pagamento das 

duas taxas de inscrição. 

 

 Art.4º - Para os candidatos que efetuaram o pagamento de duas inscrições foi seguido o 

estabelecido no item 3.7.1 “se houver mais de uma inscrição do mesmo candidato será válida sempre a última 

inscrição paga” 

 

Art.5º - Para os candidatos que efetuaram o pagamento da inscrição, fora do prazo limite 

(11/03/2022), ou mesmo aqueles que pagaram no dia 11 fora do horário de compensação por aplicativos e que 

o banco informou ter sido compensado no dia seguinte a inscrição não foi homologada. Nesses casos os 

candidatos deverão entrar em contato com a prefeitura pelo e-mail  

protocolo@santoantoniodaplatina.pr.gov.br e solicitar a devolução do valor pago. 

 

Publique-se e Cumpra-se.  

 
 

Santo Antônio da Platina - PR, 22 de março de 2022 

 

 

JOSÉ DA SILVA COELHO NETO 

Prefeito do Município de Santo Antônio da Platina – PR 
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