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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2018 
EDITAL RESULTADO DOS RECURSOS FACE A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - N° 005/2018 

 
O Prefeito de Pitangueiras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição 
Federal e  pelas instruções contidas neste Edital e pelas demais disposições legais aplicáveis, sob a supervisão da Comissão 
Especial de do Concurso Público instituída pela portaria n° 016/2018, TORNA PÚBLICO o resultado dos recursos face à 
homologação das inscrições, conforme segue: 
 

Número do Protocolo: 20180325.006.239656.022.0000000470-910 

Recurso:  

Venho através deste esclarecer o ocorrido com relação as inscrições nº 666 e nº 224: Vejamos os fatos:   

1) Em 04/04/2018 foi recolhido dentro do prazo estabelecido pelo edital a taxa de inscrição do cargo de FISIOTERAPEUTA junto a 
minha conta corrente conforme comprovante de pagamento em anexo Numero de Controle 298596459, porem por um 
equivoco de digitação do código de barras o referido recolhimento acima foi direcionado ao pagamento da inscrição  224 em 
nome da minha irmã LORENA ZIROLDO, que também fez a inscrição para o cargo de Contador(a). Por descuido meu não me 
atentei no dia do recolhimento que não se tratava da minha taxa referente a inscrição 666. 

2) Em 06/04/2018, a minha irmã, Lorena Ziroldo, efetuou junto a sua conta corrente o pagamento da sua taxa de inscrição 224 e 
o sistema acolheu o recolhimento da taxa de inscrição, porem somente no dia 10/04/2018 o banco fez o estorno da 
DEVOLUÇÃO DA COBRANCA na conta da minha irmã e a mesma não se atentou que era devido ao pagamento em duplicidade,  o 
qual só fomos identificar o ocorrido apos a divulgação da lista de inscrições que não constou o meu nome na lista, sendo que pra 
mim como não houve o estorno em minha conta, presumi naquele período que estava tudo certo, o que de fato não ocorreu 
com  o pagamento da minha irmã, portanto a inscrição da minha irmã foi deferida mas de fato a taxa recolhida por ela foi 
estornada, e que entendo erroneamente  porque  eu recolhi a taxa presumindo que era a minha, mas era a dela, o que 
aconteceu foi que eu recolhi a taxa errada, portando presunção da intenção de recolher como de fato foi recolhido por mim. 

3) Outrossim, esclareço ainda que sabemos que o equivoco não foi desta conceituada empresa, e que o fato ocorreu sem 
qualquer intenção de má fé, apenas um lapso. 

Diante dos fatos esclarecidos e no direito ao contraditório, venho através deste Solicitar que minhas justificativas possa ser 
aceita com o Deferimento da minha inscrição nº 666 e o Indeferimento da inscrição nº 224 da minha irmã o qual também esta 
de acordo, pois se aprovada e convocada não poderia assumir a vaga, ela ainda não possuiu o Registro de Classe junto ao 
Conselho Regional de Contabilidade, fez sua inscrição por fazer para avaliar o seu desempenho apenas,  e esta solicitando na sua 
chave junto ao site o seu indeferimento em razão do ocorrido acima. 

Resposta:  

INDEFERIDO. Considerando que houve o pagamento da inscrição n° 244 e não da inscrição n° 666 e com base na previsão 
editalícia de vedação da transferência taxa de inscrição para terceiros e ainda que a candidata tem total responsabilidade pela 
preenchimento e pagamento da taxa de inscrição; fica indeferido o recurso. 
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Número do Protocolo: 20180312.006.239081.022.0000000471-99 

Recurso:  

Venho através deste solicitar o INDEFERIMENTO da minha inscricao, estando de acordo com os fatos narrados pelo protocolo: 
20180325.006.239656.022.0000000470-910, tambem em anexo. Assumindo qualquer responsabilidade civil e criminalmente e 
isentando esta conceituada empresa pelo equivoco ocorrido e transtornos nas inscrições nº 224 e nº 666. Estando de plena 
conciencia que nao é de fato meu direito de participar do concurso pelo fato de que nao foi pago a taxa de minha inscrição por 
mim, e que de fato foi pago pela minha irmã com a intenção do recolhimento da taxa para a inscrição 666 dela, como de fato 
narrado anteriormente pelo protocolo.   

  

Diante dos fatos esclarecidos e no direito ao contraditório, venho através deste Solicitar que minhas justificativas possa ser 
aceita com o Indeferimento da minha inscrição nº 224 e o Deferimento da inscrição nº 666 da minha irmã o qual também esta 
de acordo e que seja divulgada  uma nova lista corrindo o equivoco. 

Resposta:  

INDEFERIDO. Considerando que houve o pagamento da inscrição n° 244; há a previsão editalícia de vedação da transferência 
taxa de inscrição para terceiros e ainda que a candidata tem total responsabilidade pela preenchimento e pagamento da taxa de 
inscrição; fica indeferido o recurso. 

 
 

Pitangueiras, PR, em 25 de abril de 2018. 
 
 
Antônio Edson Kolachinski 
Prefeito 
 
 
Eliane Cristina Lenharo        Fabiana Gonçalves     Marcos Caliani 
Presidente da Comissão       Secretária         Membro 
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