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CÂMARA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA/RS  

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

 

EDITAL Nº 03/2020 – ADENDO AO EDITAL Nº 02/2020 DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

 

A Sra. Lavina Dias de Souza, Presidente Vereadora da Câmara Municipal de Capão da Canoa, por este Edital, 
torna público o presente edital do Concurso Público Nº 01/2019, para informar o que segue: 

 

1. Os candidatos que forem doadores de medula óssea poderão solicitar, durante o período de 28/02 a 
02/03/2020 a isenção da taxa de Inscrição. 

1.1 O benefício da será concedido às pessoas que apresentarem carteira do REDOME ou declaração 
confirmando seu cadastro como doador de medula óssea, emitida por entidade coletora até a data de publicação 
do Edital de Abertura, em órgãos oficiais ou entidades credenciadas pela União, Estado ou Município, 
Hemocentros e nos Bancos de Sangue de Hospitais. 

1.2 Para obter a isenção, o candidato deverá providenciar a inscrição provisória no site da FUNDATEC 
(www.fundatec.org.br) e anexar cópia da carteira do REDOME ou declaração de doador de medula óssea, 
emitida por Entidade Coletora, contendo o nome completo do candidato, pelo link Formulário Online – 
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição – Doador de Medula, comprovando o enquadramento de seu 
pedido.  

1.2.1 Para o envio dos documentos da condição de isento como Doador de Medula Óssea, conforme subitem 
acima, os candidatos deverão realizar, durante o período estabelecido no Cronograma de Execução, as etapas 
descritas abaixo: 

a) Acessar o site da FUNDATEC, onde estará disponível o link Formulário Online – Solicitação de Isenção da 
Taxa de Inscrição – Doador de Medula Óssea, para upload dos documentos escaneados para avaliação;  

b) Encaminhar documentos com tamanho máximo de 5 Mega e com as seguintes extensões: JPG, JPEG, BMP, 
PDF, TNG ou TIFF.  

c) Após o preenchimento do Formulário Online, o candidato visualizará seu protocolo de envio dos documentos.  

1.3 Os documentos deverão ser enviados através do site da FUNDATEC até às 17 (dezessete) horas do último 
dia previsto no período de entrega constante no Cronograma de Execução.  

1.4 A FUNDATEC não se responsabiliza por qualquer dificuldade de acesso ao site. 

1.5 As informações prestadas no Formulário Online de Requerimento de Isenção serão de inteira 
responsabilidade do candidato, que pode responder, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que 
acarretará em sua eliminação do Concurso Público, aplicando-se, ainda, o disposto no artigo 299 do Código 
Penal.  

1.6 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:  

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

b) fraudar e/ou falsificar documentação;  

c) não observar a forma estabelecida no subitem 1.2 deste Edital.  

1.7 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via postal ou via e-mail.  

1.8 Somente serão analisados os pedidos que forem protocolados pelo Formulário Online. Não serão aceitos 
solicitações de isenção de pagamento de valor de inscrição encaminhados via postal, via e-mail ou qualquer 
outra forma não estabelecida nesse item. 

1.9 Caso o candidato realize inscrição para mais de um cargo, independentemente das provas serem realizadas 
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em dias/turnos distintos, será concedida isenção apenas para a inscrição escolhida de acordo com o último 
protocolo registrado no sistema de isenção. 

1.9.1 Não serão realizadas alterações após o deferimento da inscrição isenta. 

1.10 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no dia previsto no Cronograma de Execução.  

1.11 Para a comprovação da situação de isento, os candidatos que tiverem seus pedidos indeferidos, além de 
acessarem o Formulário Online de Recurso, durante o período de recurso, poderão enviar documentação 
complementar pelo link Formulário Online – Documentos Complementares para Isenção da Taxa de Inscrição, 
disponível no site da FUNDATEC. 

1.11.1 A documentação para comprovação da situação regular de isento deverá ter sido emitida até 90 (noventa) 
dias anteriores à data da publicação do Edital de Abertura. 

1.12 Os candidatos que tiverem seus pedidos indeferidos deverão, para efetivar a sua inscrição no Concurso 
Público, acessar o endereço eletrônico www.fundatec.org.br e imprimir o boleto bancário para pagamento até o 
último dia previsto no Cronograma de Execução, conforme procedimentos descritos neste Edital.  

1.12.1 O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição na forma e no prazo estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente excluído do Concurso 
Público. 

1.12.2 Caso o candidato receba a isenção da taxa de inscrição, porém tenha efetuado o pagamento do boleto 
bancário após a data de 02/03/2020, o valor referente à taxa paga não será devolvido.  

1.12.3 Os candidatos inscritos e que tiverem efetuado o pagamento da Taxa de Inscrição até 02/03/2020 e se 
enquadrarem como beneficiários de isenção, deverão efetuar o procedimento descrito nos subitens 1.2 e suas 
especificações.  

1.12.3.1 Em caso de deferimento da Solicitação de Isenção da Taxa de inscrição, o valor do pagamento já 
efetuado no prazo estabelecido acima será devolvido.  

1.12.3.2 Para receber a devolução, os candidatos informarão seus dados bancários em formulário que será 
disponibilizado posteriormente, através do Edital de Resultados dos Pedidos de Isenção. 

1.12.3.3 A FUNDATEC, a qualquer tempo, poderá fazer diligências relativas à situação declarada pelo candidato, 
deferindo ou não seu pedido de isenção, ou ainda, excluindo o candidato do certame se detectada declaração 
falsa. 

 

2. Altera-se no Cronograma de Execução as datas abaixo, passando a ser conforme segue: 

 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Período para Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição – doador de medula óssea 
28/02 a 

02/03/2020 

Edital de Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição  03/03/2020 

Período de Recebimento de Recursos Administrativos do Resultado dos Pedidos de Isenção 
da Taxa de Inscrição  

04 e 05/03/2020 

Edital de Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição após Recurso  09/03/2020 

Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Teórico-Objetivas 14/04/2020 

Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração dos Gabaritos Preliminares das 
Provas Teórico-Objetivas 

14/04/2020 

*As demais datas seguem inalteradas. 

 

Capão da Canoa, 28 de fevereiro de 2020. 

 

Lavina Dias de Souza 

Presidente Vereadora da Câmara Municipal de Capão da Canoa 
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