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ERRATA Nº 2 
 
A Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB, através da Pró Reitoria de Administração e Divisão 
de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, no uso de suas atribuições e cumprindo o disposto nas Leis nº 7.564, 
de 9 de setembro de 2010, e nº 7.731, de 7 de março de 2012, do Município de Blumenau, e na Resolução 
CONSUNI/FURB nº 006, de 6 de março de 2015, torna público que os itens 5.1, 5.2 alínea c, 5.4.3 e Anexo VI do 
EDITAL PSPS_TA Nº 001/2018, para contratação, em caráter temporário, de servidor técnico-administrativo, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
 
 

5  DAS ISENÇÕES DE PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRIÇÃO 

 
5.1 Fica isento do pagamento do valor de inscrição o candidato doador de sangue, de acordo com a Lei Municipal 
nº. 6.292/2003, aquele que, comprovadamente, não possuir renda, de acordo com a Lei Complementar nº 967/2015 
ou candidata doadora de leite materno, de acordo com a Lei Municipal nº 8469/2017. 
 
5.2 Fica isento de pagamento de taxa para inscrição no PSPS, o candidato que: 
a) comprovar que não possui renda; 
b) comprovar ser doador de sangue; 
c) comprovar ser doador de leite materno. 
 
5.4.3 O candidato doador de leite materno, deverá enviar até a data prevista conforme item 5.3, o anexo VI com os 
documentos solicitados. 
 

ANEXO VI 
 
(   ) Candidata doadora de leite materno 

 comprovante de inscrição no PSPS; 

 cópia autenticada ou original de comprovação da condição de doador de leite materno que deverá ser expedido 
por órgão oficial ou entidade credenciada coletora, discriminando o número e as correspondentes datas em que 
foram realizadas as doações de no mínimo 3 (três) doações no período compreendido entre a data de publicação 
deste edital e os 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 
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