
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 003/2021 

Edital n.º 03/2021 

 

O Prefeito de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as 

condições estipuladas neste Edital, em conformidade com as Leis Municipais 2192/2021 e 2193/2021, 

Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora 

do Processo Seletivo Simplificado, nomeada através do Decreto nº 4715/2021, resolve,  TORNAR PÚBLICO  

a retificação do Edital nº 01/2021. 

 

ONDE SE LÊ: 
7.2.7 - Na prova de títulos do subitem “e” será aceita a comprovação do tempo de serviço mediante certidão 

expedida pelo órgão competente, com firma reconhecida, que ateste a qualificação do candidato, a função 

desempenhada e respectivo período, conforme descrição a seguir:  

 

LEIA-SE: 
7.2.7 A comprovação de tempo de serviço prestado em estabelecimentos públicos ou privados ocorrerá 

mediante apresentação do original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (páginas de 

identificação do empregado e do contrato de trabalho), conforme a nomenclatura do cargo que concorre. 

No caso de contratado pelo Setor Público, a comprovação ocorrerá mediante apresentação certidão e/ou 

declaração original ou cópia autenticada ou cópia simples acompanhado do documento original, em papel 

timbrado, com assinatura e carimbo do responsável pelo órgão de recursos humanos ou equivalente do 

tempo de serviço na área específica do cargo, devendo constar o período expresso com data de início e 

saída, e com a soma em anos, mês e dias trabalhados, sob pena de não contabilização da certidão 

apresentada. 

 

Art. 1º - Fica excluído do edital de abertura 01/2021 os itens 7.2.8, 7.2.9 e 7.2.11  

 

Art. 2º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Três Barras do Paraná - PR, em 05 de janeiro de 2022. 
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Prefeito de Três Barras do Paraná - PR 
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Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo 
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