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O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO FRONTEIRA DO 

SUDOESTE DO ESTADO DO PARANÁ - CIFRA, representado pelo Presidente, Sr. Edsom Luiz Bagetti, no uso de suas 

atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais 

disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de processos seletivos, nomeada através da 

portaria nº 05/2023, TORNA PÚBLICO a seguinte retificação no edital de abertura do Processo Seletivo: 

 

ONDE SE LÊ: 
2. DO CRONOGRAMA 

2.1 Os candidatos interessados, deverão se ater aos prazos estabelecidos e acompanhar cada etapa conforme cronograma 

estabelecido neste edital. 

 

Tabela 2.1 

DATAS ETAPA OU ATIVIDADE 

09/02/2023 Publicação do Edital 

09/02/2023 a 16/02/2023 Período de Inscrição 

17/02/2023 Último dia para pagamento do boleto bancário 

21/02/2023 
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para 

realização das provas objetivas. 

22/02/2023 Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  

26/02/2023 Data Provável da Prova Escrita e Prática 

26/02/2023 às 20 horas Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site www.ippec.org.br 

27/02/2023 Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita 

02/03/2023 Publicação do resultado final da prova escrita e prática 

03/03/2023 Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita e prática 

07/03/2023 Homologação do resultado final 

 

LEIA-SE: 
 

2. DO CRONOGRAMA 

2.1 Os candidatos interessados, deverão se ater aos prazos estabelecidos e acompanhar cada etapa conforme cronograma 

estabelecido neste edital. 

 

Tabela 2.1 

DATAS ETAPA OU ATIVIDADE 

09/02/2023 Publicação do Edital 

09/02/2023 a 21/02/2023 Período de Inscrição 

21/02/2023 Último dia para pagamento do boleto bancário 

23/02/2023 
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para 

realização das provas objetivas. 

24/02/2023 Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  

26/02/2023 Data Provável da Prova Escrita e Prática 

26/02/2023 às 20 horas Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site www.ippec.org.br 

27/02/2023 Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita 
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02/03/2023 Publicação do resultado final da prova escrita e prática 

03/03/2023 Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita e prática 

07/03/2023 Homologação do resultado final 

 

Pérola D’Oeste - PR, 13 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

EDSOM LUIZ BAGETTI  

PRESIDENTE DO CIFRA 

 

 

DELESIO DEFANTE                           

Presidente da Comissão Organizadora de Processos Seletivos 

 

 


