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EDITAL Nº 005/2017 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº
002/2017 DO RESULTADO PRELIMINAR DOS PEDIDOS
DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO CARGO DE
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO EM
SERVIÇO SOCIAL E EM PSICOLOGIA, DO QUADRO DE
PESSOAL DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

O Desembargador Presidente da Comissão do Concurso, no
uso de suas atribuições legais, RUY MUGGIATI, considerando
o erro material constantes no Edital nº 002/2017, resolve
proceder à seguinte retificação:

I - Onde se lê:
"Após a apreciação dos recursos, será publicada a Relação Nominal Definitiva dos
candidatos que tiveram seu pedido de inscrição deferido ou indeferido. O candidato
que tiver o indeferimento de seu pedido de isenção da taxa de inscrição mantido,
receberá, no e-mail principal cadastrado no formulário de inscrição, o link para gerar
o boleto bancário para pagamento da referida taxa no valor de cem reais (R$100,00),
no prazo a ser estabelecido, e assim, consolidar sua inscrição."
Leia-se:
"Após a apreciação dos recursos, será publicada a Relação Nominal Definitiva
dos candidatos que tiveram seu pedido de inscrição deferido ou indeferido. Os
candidatos, cujos pedidos de isenção da taxa de inscrição foram INDEFERIDOS,
deverão acessar o link, que estará disponível no site do Tribunal de Justiça
(Concursos e Estágios - Concursos Servidor - Concurso Analista Judiciário
Serviço Social e Psicologia 2016), para gerar o boleto e efetuar o pagamento
no valor de cento e trinta reais (R$130,00), no prazo a ser estabelecido, e assim,
consolidar sua inscrição."

Dado e passado na Secretaria do Tribunal de Justiça, em Curitiba, Capital do
Estado do Paraná, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete.

RUY MUGGIATI
Presidente da Comissão do Concurso

Anexos: https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/anexo/5792232
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