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ERRATA 

PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2022  
EDITAL Nº. 052/2022 

 

O Prefeito Municipal de Tarumã, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto ao Processo Seletivo nº 
002/2022, para fazer constar que:  

DAS ISENÇÕES 
 
O candidato que se considerar amparado pela LEI 1.395/2019, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019 que “DISPÕE 
SOBRE A INSTITUIÇÃO DE POLÍTICAS DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE NO MUNICÍPIO DE 
TARUMÃ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, poderá solicitar o pedido de isenção da taxa de inscrição. 
 

De acordo com o Art. 3º. - Para efeitos desta lei é considerado doador de sangue toda pessoa que, 
comprovadamente, realizar pelo menos três doações, no caso de homens, e de duas no caso de 
mulheres, no período de doze meses antecedentes à data em quer for pleiteado qualquer dos 
incentivos enumerados nesta Lei. 
 
A solicitação de isenção da taxa de inscrição, deverá ser realizada por meio do endereço eletrônico 
www.fema.edu.br/concursos, na Área do Candidato, bem como deverá enviar digitalmente os certificados 
de doação de sangue, por e-mail para concursos@fema.edu.br, até às 15 horas do dia 12 de abril de 
2022. No e-mail deverão constar o nome completo, número de inscrição e o número do protocolo do pedido 
de isenção, gerado no ato da solicitação. 

 
O resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição será divulgado na Área do Candidato, até o dia 14 de 
abril de 2022. No caso de indeferimento do pedido de isenção, a inscrição se efetivará mediante pagamento 
do boleto bancário, até o vencimento. 

 
 
 
 
 
 

Tarumã, 06 de abril de 2022. 
 
 

OSCAR GOZZI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

Informações 

Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA 

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1200 
Vila Nova Santana – Assis/SP 
Site: www.fema.edu.br/concursos 
E-mail: concursos@fema.edu.br   
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Endereço: Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores  
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Telefone/Fax: (18) 3373-4500  
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