CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – EDITAL
DE CONCURSO PÚBLICO CIGA Nº 03/2014
TERMO ADITIVO
A Comissão Organizadora do CONCURSO PÚBLICO CIGA Nº 03/2014 - no uso de suas
atribuições resolve:
1 - Aditar o subitem 5.9 do item 5 DAS INSCRIÇÕES, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
5.9 Isenção do pagamento da taxa de inscrição.
5.9.1 De acordo com a Lei Estadual nº 10.567, de 07 de novembro de 1997 e a Lei Municipal
de Florianópolis nº 8081, de 07 de dezembro de 2009, o doador de sangue para ficar isento do
pagamento da taxa de inscrição neste Concurso Público, deverá preencher o requerimento de
inscrição via site http://concurso2014.ciga.sc.gov.br e entregar no CIGA – localizado a Rua
Santos Saraiva, nº 1546, na cidade de Florianópolis – SC até o dia 18 de agosto de 2014, no
horário de expediente, os seguintes documentos:
a) Requerimento de isenção ANEXO IV;
b) Comprovante de inscrição no Concurso Público;
c) Documento expedido pela entidade coletora, que discrimine o número e a data em
que foram realizadas as doações, não podendo ser inferior a 03 (três) vezes no período
de 01 (um) ano, contado retroativamente da data de publicação do presente Edital.
5.9.2 O CIGA publicará, o deferimento dos requerimentos de isenção do pagamento em seu site
http://concurso2014.ciga.sc.gov.br, dia 22 de agosto de 2014.
5.9.3 O não cumprimento, pelo candidato ou seu representante legal, de qualquer um dos itens
referentes à isenção de pagamento da inscrição implicará, automaticamente, no cancelamento
de seu pedido de isenção.
5.9.4 Se o requerimento de isenção da taxa de inscrição for indeferido e o candidato, mesmo
assim, optar por fazer a inscrição no Concurso Público, a inscrição deverá ser efetivada
mediante pagamento do boleto bancário.
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ANEXO IV
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Nome do Candidato (a):
INSCRIÇÃO Nº:

CARGO/FUNÇÃO:

À
Comissão do Concurso Público do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – Edital
de Concurso Público CIGA Nº 03/2014

O candidato acima identificado vem requerer sua isenção na inscrição para o Concurso Público
– Edital de Concurso Público CIGA Nº 03/2014.
Declaro que sou doador(a) de sangue e estou de pleno acordo com as disposições contidas no
edital que rege este Concurso Público, em especial com as cláusulas que regulam a taxa de
inscrição.

Termos em que, pede deferimento.
_____________________ - SC, ____ de ________________ de 2014.

-----------------------------------------------------------------------------Assinatura do(a) candidato(a)

DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O REQUERIMENTO:
a) Cópia do comprovante de inscrição;
b) Documento expedido pela entidade coletora, que discrimine o número e a data em que
foram realizadas as doações, não podendo ser inferior a 03 (três) vezes no período de
um ano contado retroativamente da data de publicação do presente edital.

2- Ficam mantidas as demais disposições contidas no Edital de Concurso Público
CIGA nº 03/2014.

Lages, 17 de julho de 2014.

Comissão Organizadora do Concurso Público
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