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 DECRETO N° 1957/2012 

O Prefeito do Município de Lunardelli, Estado do Paraná, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, em decorrência da Recomendação 

Administrativa nº 04/2012 promovida pelo Ministério Público do Estado do 

Paraná,  a  qual  suspendeu  o trâmite  do Concurso Público inaugurado pelo 

Edital n.º 001/2012, tendo em vista a ausência de  prova escrita  propícia a 

bem selecionar candidatos ao exercício dos cargos 

R E S O L V E 

Art. 1° - SUSPENDER o Concurso Público inaugurado pelo Edital nº 

001/2012. 

Art. 2º - Todos os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas 

poderão se utilizar das mesmas para a nova data a ser re-designada. 

Art.  3º  -  Aqueles  candidatos  que  não  tiverem  mais  interesse  em 

participar do Concurso Público nº 01/2012 e desejarem obter reembolso dos 

valores  pagos  à  titulo  de  inscrição,  deverão  comparecer  junto  ao 

Departamento de Recursos Humanos, a partir do dia 29/10/2012, no horário 

das 8:30h as 12h, munidos de documento oficial de identificação dotado de 

foto, bem com de seu CPF. 

Parágrafo  Único  -  Os  candidatos  de  outros  Municípios,  para  que 

sejam devidamente restituídos, deverão preencher todos os dados constantes 

do  formulário  presente  no  Anexo  I  deste,  encaminhando-o,  via  correio, 

devidamente acompanhado da cópia do comprovante de recolhimento da taxa 
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de inscrição, aos cuidados da Comissão Organizadora de Concursos Públicos 

Municipais, no endereço descrito no Anexo I. 

Art.  4º  -  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito do Município de Lunardelli-PR, 22 de outubro de 

2012.

DR. CÉLIO PINTO DE CARVALHO

Prefeito Municipal
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ANEXO I

FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO Nº 01/2012 

Nome do candidato: 

_______________________________________________________

Endereço Completo: _____________________________Nº_______

Bairro:______________________________ Cidade_______ _______

Estado:______Fone:(___)___________________________________

Número de Inscrição: __________ Cargo: ______________________

Email: ____________________________________RG:__________

CPF:____________________________.

Solicito  a  devolução  do  valor  de  R$  ________,  pago  no  ato  da 

inscrição para cargo de:______________________________, motivo 

o  cancelamento  do  Concurso,  através  do  Decreto  nº  1957/2012  e 

autorizo  o  depósito  no  Banco:____________________,  Agência 

nº:___________________,  Conta  Corrente 

nº:____________________,  em  nome  de 

________________________________. 

Local e Data: _____________ ___, _____/_____/2012. 

Assinatura (com firma reconhecida)
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