
 
 

Página 1 de 1 

 

Edital do Concurso Público nº 02/2023 - Educação 
RETIFICAÇÃO 01 

 
O Município de grão Pará torna público em razão de erro material e de ajustes necessários no instrumento 
convocatório, a retificação do Edital do Concurso Público nº 01/2023-Administração, que passa assim a 
ser tratado: 
Onde se lê: 
5.3 Serão aceitos pedidos de isenção da taxa de inscrição para doadores de sangue disciplinadas abaixo: 
5.3.1 Os candidatos que desejarem usufruir da isenção para doadores de sangue conforme previsão na 
Lei Estadual n.º 10.567/1997 devem seguir com os seguintes procedimentos: 
5.3.1.1 Efetuar a inscrição no endereço eletrônico descrito no item 5.1 deste edital e, assinalar a opção 

isenção da taxa de inscrição: “Doador de Sangue”. 
5.4 Encaminhar via upload (extensão “.jpeg”) diretamente na área do candidato no sítio eletrônico (site) 

do Instituto Fucapsul, no seguinte endereço: https://www.fucapsul.org.br/concursos, os seguintes 
documentos: 
a)  Imagem, legível, do documento de identidade oficial que conste a numeração do Cadastro de 

Pessoa Física – CPF; 
b) Imagem, legível, da declaração que comprove 3 (três) doações no ano anterior à data da publica-

ção deste Concurso Público. 
 
Leia-se: 
5.3 Serão aceitos pedidos de isenção da taxa de inscrição para doadores de sangue Doador de Sangue e 

ou Medula Óssea, disciplinadas abaixo: 
5.3.1 Os candidatos que desejarem usufruir da isenção para doadores de sangue Doador de Sangue e 
ou Medula Óssea conforme previsão na Lei Estadual n.º 10.567/1997 devem seguir com os seguintes pro-
cedimentos: 
5.3.1.1 Efetuar a inscrição no endereço eletrônico descrito no item 5.1 deste edital e, assinalar a opção 

isenção da taxa de inscrição: “Doador de Sangue” “Doador de Sangue e ou Medula Óssea”. 
5.4 Encaminhar via upload (extensão “.jpeg”) diretamente na área do candidato no sítio eletrônico (site) 

do Instituto Fucapsul, no seguinte endereço: https://www.fucapsul.org.br/concursos, os seguintes 
documentos: 
c) Para todos: Imagem, legível, do documento de identidade oficial que conste a numeração do Ca-

dastro de Pessoa Física – CPF; 
d) Para doador de sangue: Imagem, legível, da declaração que comprove 3 (três) doações no ano 

anterior à data da publicação deste Concurso Público.  
e) Para doador de Medula Óssea: Imagem, legível, de documentação que comprove o cadastro como 

doador de medula óssea em órgão oficial. 
 

 
Paço Municipal João Batista Alberton, 13 de fevereiro de 2023. 
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