
 
2º ADITIVO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 19/2011. 
 
DIVULGA O CANCELAMENTO DO CONCURSO PARA O CARGO DE 
BIBLIOTECÁRIO CONTIDO NESTE EDITAL, BEM COMO OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

 O Prefeito Municipal de Matelândia, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,  
 
 

 Considerando o contido no item 16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS, sub-
itens 16.4, 16.35 e 16.37; do Concurso em comento, e outros dispositivos inerentes a 

matéria e contidos no Edital do Concurso Público nº 19/2011, bem como em respeito e 

primazia ao principio da Legalidade, que oportuniza a Administração Pública o poder de 

autotutela, segundo o qual tem a permissão de rever seus atos e anulá-los ou revogá-los em 

casos de ilegalidade, ou inoportunidade e inconveniência, respectivamente, consagrado 

inclusive pelas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, decide a Comissão 

Municipal de Concursos: 
TORNAR PÚBLICO: 

 
1. CANCELAMENTO DO CONCURSO PARA O CARGO DE BIBLIOTECÁRIO. 
1.1. Fica cancelado o concurso para o cargo de BIBLIOTECÁRIO, sendo que para todos os 
outros cargos permanecem inalterados os termos do presente Edital.  
 
1.2. O Candidato inscrito para o cargo de BIBLIOTECÁRIO, que já tenha realizado a 
inscrição e o pagamento, poderá optar em inscrever-se improrrogavelmente até as 17:00 
horas do dia 23/08/2011 para outros cargos do certame, observada a titulação exigida para o 
novo cargo e para tanto deverá fazer a opção por meio do Requerimento constante do Anexo 
I do presente Aditivo. 
 
1.3. O Candidato que já tiver realizado e efetuado o pagamento da inscrição e preferir não 
mais participar do certame, terá direito a restituição do valor pago por esta, devendo fazer a 
opção por meio do Requerimento constante do Anexo I do presente Aditivo. 

 
 

Registre-se e Publique-se. 
 

 
Matelândia, (PR), 19 de agosto de 2011. 

 



 
 

ANEXO I - REQUERIMENTO PARA MIGRAÇÃO DE CARGO OU 
RESSARCIMENTO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
Nome 
 

Nº da Inscrição CPF 
 

Fone: E-mail 
 

 
1. REQUERIMENTO DE MIGRAÇÃO DE CARGO 
 
Venho por meio deste, requerer a migração do cargo de Bibliotecário para o cargo de 

____________________________________ e declaro ter conhecimento dos requisitos 

exigidos para habilitação da posse no novo cargo. 

 
 
2. REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
Venho por meio deste, requerer o ressarcimento do valor de R$ 60,00 (sessenta reais), 

referente à taxa de inscrição para o cargo de Bibliotecário, cujo concurso foi cancelado por 

meio do 2º Aditivo ao Edital de Concurso nº 19/2011, sendo que a devolução poderá ser feita 

mediante depósito em conta bancária conforme abaixo: 

Banco: _________ Agência: ____________ Conta Corrente: _________________. 

 
 
 

 
______________________, _____ de ___________________ de 2011. 

 
 

__________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 
 
INSTRUÇÕES: 
O candidato deverá optar por apenas uma das opções (migração de cargo ou ressarcimento 
de valor). 
O Requerimento deverá ser preenchido e assinado pelo candidato e encaminhado via e-mail 
no endereço: recursoshumanos@matelandia.pr.gov.br ou por meio do fax: 45-3262-1431, 
impreterivelmente até as 17:00h do dia 23/08/2011. 


