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O Presidente da Comissão Permanente de Seleção da Universidade Estadual de Ponta
Grossa, em decorrência do Ofício no 099/2010-GP da Prefeitura Municipal de Sengés, divulga as
alterações procedidas no Edital no 001/2010 do Concurso Público para ingresso ao quadro único de
servidores do Município de Sengés, como forma de dar condições para abertura das suas inscrições
na data originalmente estabelecida.
DISPOSITIVOS ALTERADOS
Redação anterior
Redação atual
4.6. O pagamento da taxa, no valor indicado no 4.6. O pagamento da taxa, no valor indicado no
quadro de vagas (item 1.4 deste Edital), é quadro de vagas (item 1.4 deste Edital), é
indispensável para a efetivação da inscrição, e deverá indispensável para a efetivação da inscrição, e deverá
ser efetuado até o dia 07 de maio de 2010 em ser efetuado até o dia 07 de maio de 2010.
qualquer agência bancária ou casa lotérica, mediante
boleto bancário, impresso pelo próprio candidato no
momento da sua inscrição.
4.9.5. imprimir o boleto para pagamento da taxa de 4.9.5. imprimir a ficha de inscrição.
inscrição na forma do disposto no item 4.6. deste
Edital.
4.10. O pagamento por agendamento somente será 4.10. efetuar o pagamento da taxa de inscrição,
aceito quando estiver dentro do período de inscrições mediante depósito identificado, no Banco do Brasil,
e se comprovada a sua efetivação dentro deste para a agência 2677-8, na conta corrente 11.576-2,
mesmo período.
incluindo obrigatoriamente o nome do candidato e o
número do protocolo da inscrição.
4.11. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição 4.11. entregar a cópia do comprovante do depósito
por meio de cheque, depósito em caixa eletrônico, mencionado no item anterior, até o dia 10 de maio de
pelos correios, fac-símile, transferência eletrônica, 2010, para a Comissão de Coordenação do Concurso
DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou Público, no Departamento de Recursos Humanos da
depósito em conta corrente, condicional ou fora do Prefeitura Municipal de Sengés, localizada na
período de inscrição, ou por qualquer outro meio que Travessa Senador Souza Naves, no 95.
não os especificados neste Edital.
4.17. A efetivação da inscrição se dará por meio da 4.17. A efetivação da inscrição se dará de acordo
comprovação pelo Banco responsável pela cobrança com a relação publicada conforme o item 4.23 deste
da taxa.
edital.
4.22. Dois dias após o pagamento da taxa de inscrição, 4.22. Até o dia 11 de maio de 2010, o candidato
e até o dia 11 de maio de 2010, o candidato deverá deverá
conferir
no
endereço
eletrônico
conferir
no
endereço
eletrônico www.senges.pr.gov.br a situação da sua inscrição.
www.cps.uepg.br/externos a situação da sua
inscrição.
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DISPOSITIVOS ALTERADOS
4.23. No dia 12 de maio de 2010 a relação dos 4.23. No dia 12 de maio de 2010 a relação contendo
candidatos inscritos será publicada no endereço os nomes e os respectivos números de protocolos das
eletrônico www.cps.uepg.br/externos, no Jornal fichas de inscrição dos candidatos será publicada no
Oficial do Município de Sengés – Jornal Gazeta de Jornal Oficial do Município de Sengés – Jornal
Pirahy e no site oficial do Município de Sengés – Gazeta de Pirahy e no site oficial do Município de
Sengés – www.senges.pr.gov.br .
www.senges.pr.gov.br.
4.24. Na hipótese de não constar como inscrito no
concurso público, por eventual ausência de
informação do banco responsável pela cobrança da
taxa de inscrição, e o candidato ter efetuado o
pagamento, sua inscrição será efetivada desde que,
até o dia 11 de maio de 2010 apresente à Comissão
Permanente de Seleção da UEPG, mediante
orientação que será fornecida pelo telefone (42)
3220-3718 (das 8h00min às 12h00min e das
13h30min às 17h30min), documento que comprove
tal pagamento.

4.24. A Comissão Permanente de Seleção processará
a relação citada no item anterior para atribuir o
número de inscrição dos candidatos, ordenados por
cargo.

Registre-se, divulgue-se e arquive-se.
Ponta Grossa, 23 de abril de 2010.

