ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS PÚBLICOS
EDITAL Nº 003/2016
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA

DINO ATHOS SCHRUTT, Diretor-Presidente da Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR,
no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal e
emendas, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:
1. Considerando divergência no sistema eletrônico de processamento de boletos, houve falha na
emissão dos boletos ao emprego de MOTORISTA, especificamente quanto à taxa de inscrição, tendo sido
emitidos com VALOR A MENOR do previsto no item 1.1.3 - Tabela de Empregos do Edital nº 001/2015 Edital de Abertura. Diante disso, CONVOCAM-SE os candidatos:
a) já inscritos e que NÃO efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, a imprimirem a segunda via do
Boleto Bancário para o pagamento da inscrição com o valor e correto (R$ 50,00) até o dia 04 de fevereiro de
2016.
b) que já efetuaram o pagamento do valor da taxa de inscrição a menor (R$ 40,00), a
providenciarem a impressão do Boleto Bancário Complementar no valor de R$ 10,00 para o pagamento da
diferença da taxa de inscrição, até o dia 04 de fevereiro de 2016.
1.1. O Boleto Bancário Complementar - MOTORISTA estará disponível na página do Concurso, aos
candidatos que já tenham efetuado o pagamento a menor, no link www.objetivas.com.br.
2. Caso o candidato já tenha efetuado o pagamento do valor da taxa de inscrição a menor e não
realize o pagamento no prazo e formas determinados acima, NÃO TERÁ SUA INSCRIÇÃO PROCESSADA,
não sendo devido ao candidato qualquer ressarcimento da importância paga a menor.

Companhia de Habitação de Ponta Grossa, 27 de janeiro de 2016.

DINO ATHOS SCHRUTT,
Diretor-Presidente.
Registre-se e publique-se.
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