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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA/PR 

EDITAL Nº 01 DE 20 DE AGOSTO DE 2021 
 

  
 

RETIFICAÇÃO  
 
A Prefeitura Municipal de Corbélia, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do Edital nº 01, de 
20 de agosto de 2021, nos termos a seguir.  
 
 

1. No item 3.7 DA ISENÇÃO, ficam alterados os seguintes subitens:  
 

ONDE SE LÊ: 
 

3.7.1 Não haverá isenção total ou parcial do pagamento da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que 
declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos 
termos do Decreto Federal nº 6.593, de 2 de outubro de 200, bem como para os candidatos cadastrados como 
doadores de medula óssea, nos termos da Lei Federal nº 13.656, de 30 de abril de 2018 e aqueles amparados 
pelo Decreto Municipal nº 117/2016. 
 
3.7.2.3 A isenção tratada no subitem 3.7.2 deste Edital poderá ser solicitada somente no período de 14h00 
do dia 25 de agosto de 2021 às 14h00 do dia 27 de agosto de 2021, por meio do requerimento de inscrição 
no endereço eletrônico da Consulplan (www.consulplan.net), devendo o candidato, obrigatoriamente, indicar 
o seu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem como declarar-se membro de 
família de baixa renda. 
 
3.7.3 O candidato cadastrado como doador de medula óssea poderá requerer a isenção mediante a 
comprovação de sua condição. O pedido de isenção da taxa de inscrição deverá ser realizado somente no 
período de 14h00 do dia 25 de agosto de 2021 às 14h00 do dia 27 de agosto de 2021, por meio do 
requerimento de inscrição no endereço eletrônico da Consulplan (www.consulplan.net), devendo o candidato, 
obrigatoriamente, encaminhar via upload de documentos, cópia da documentação indicada a seguir:  
a) documento de identidade; e  
b) declaração ou certidão (original ou cópia autenticada) que comprove a condição de doador voluntário de 
medula óssea, em papel timbrado, com data, assinatura e carimbo da entidade coletora, expedido por entidade 
coletora oficial ou credenciada; OU, cópia simples da carteira do Registro Nacional de Doadores Voluntários 
de Medula Óssea. 
 
3.7.4 O candidato que encontrava-se inscrito para o Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2016 e que 
não tenha recebido o reembolso da taxa nos moldes do artigo 2º do Decreto n. 117/2016, poderá solicitar a 
isenção de sua inscrição no período de 14h00 do dia 25 de agosto de 2021 às 14h00 do dia 27 de agosto de 
2021, por meio do requerimento de inscrição no endereço eletrônico da Consulplan (www.consulplan.net), 
desde que para cargo de nível de escolaridade igual àquele para o qual constava inscrito no Concurso 1.2016 
 

 
LEIA-SE: 

 
3.7.1 Não haverá isenção total ou parcial do pagamento da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que 
declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos 
termos do Decreto Federal nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, bem como para os candidatos doadores de 
sangue e medula óssea, nos termos da Lei Municipal nº 1.034, de 22 de fevereiro de 2019 e aqueles 
amparados pelo Decreto Municipal nº 117/2016. 
 
3.7.2.3 A isenção tratada no subitem 3.7.2 deste Edital poderá ser solicitada somente entre 16h00min do dia 
25 de agosto de 2021 às 16h00min do dia 27 de agosto de 2021, por meio do requerimento de inscrição 
no endereço eletrônico da Consulplan (www.consulplan.net), devendo o candidato, obrigatoriamente, indicar 
o seu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem como declarar-se membro de 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA/PR 
EDITAL Nº 01 DE 20 DE AGOSTO DE 2021 

 

2 
 
 

família de baixa renda. 
 
3.7.3 O candidato doador de sangue e de medula óssea poderá requerer a isenção mediante a 
comprovação de sua condição. O pedido de isenção da taxa de inscrição deverá ser realizado somente no 
período entre 16h00min do dia 25 de agosto de 2021 às 16h00min do dia 27 de agosto de 2021, por meio 
do requerimento de inscrição no endereço eletrônico da Consulplan (www.consulplan.net), devendo o 
candidato, obrigatoriamente, encaminhar via upload de documentos, cópia da documentação indicada a 
seguir:  
a) documento de identidade; e  
b) Para os candidatos doadores de medula óssea: declaração ou certidão (original ou cópia autenticada) 
que comprove a condição de doador voluntário de medula óssea nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, em 
papel timbrado, com data, assinatura e carimbo da entidade coletora, expedido por entidade coletora oficial 
ou credenciada; OU, cópia simples da carteira do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula 
Óssea. 
c) Para os candidatos doadores de sangue: deve ser comprovada a realização de pelo menos 03 (três) 
doações consecutivas, no período de 12 (doze) meses antecedentes à data da publicação deste Edital. Para 
fins de comprovação, o órgão que realizar a coleta do sangue doado deverá emitir um certificado ou 
declaração de doação voluntária ao doador, onde conste seu nome completo, CPF e os dados referentes às 
doações, tal como a data da doação. O documento ainda deverá conter o carimbo do órgão e assinatura do 
responsável técnico, ou outros dados que atestem a autenticidade do certificado ou declaração. 
 
3.7.4 O candidato que encontrava-se inscrito para o Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2016 e que 
não tenha recebido o reembolso da taxa nos moldes do artigo 2º do Decreto n. 117/2016, poderá solicitar a 
isenção de sua inscrição no período de 16h00min do dia 25 de agosto de 2021 às 16h00min do dia 27 de 
agosto de 2021, por meio do requerimento de inscrição no endereço eletrônico da Consulplan 
(www.consulplan.net), desde que para cargo de nível de escolaridade igual àquele para o qual constava 
inscrito no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2016. 

 
Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, 
permanecendo inalterados os demais itens do edital. 

 

 

Registra-se, publique-se e cumpra-se.  
Corbélia/PR, 25 de agosto de 2021. 
 

 
 
 

Giovani Miguel Wolf Hnatuw 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

http://www.consulplan.net/

