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CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2021 

Edital n.º 02/2021 

 

O Prefeito Municipal de Pranchita, Estado do Paraná, 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 Concursos Públicos, nomeada através da Portaria n° 075/2021 de 28 de outubro de 2021, 

TORNA PÚBLICO a seguinte RETIFICAÇÃO ao edital de abertura n.º 01/2021 do Concurso Público n.º01/2021: 

 

ONDE SE LÊ:  
5.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição. Ressalta-

se ainda, que não será permitido, em hipótese alguma, a realização de duas inscrições para dois cargos. Ocorrendo tal fato, 

será homologada somente a última inscrição do candidato. O candidato que fizer duas inscrições não poderá solicitar 

reembolso da inscrição não homologada. É de inteira responsabilidade do candidato a leitura interpretação do presente 

edital. 

 

10.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA PRÁTICA 

10.3.1 A prova prática será aplicada aos cargos de Operador de Máquinas e Motorista I e II, em dia estabelecido na Tabela 

2.1 - Cronograma, em horário e local a ser publicado no edital de divulgação das notas da prova escrita. 

 

10.4 DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA DE TÍTULOS  

10.4.1 Para candidatos aos cargos de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA e PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL haverá 

prova de títulos que avaliará sua formação profissional e continuada, desde que o título não seja requisito para investidura 

no cargo.  

 

LEIA-SE:  
5.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição. Ressalta-

se ainda, que não será permitido, em hipótese alguma, a realização de duas inscrições para dois cargos que a tabela acima 

estabeleça como mesmo período. Ocorrendo tal fato, será homologada somente a última inscrição do candidato. É 

permitido somente uma inscrição por período, ou seja, uma inscrição em cargo do período da manhã e outra inscrição em 

cargo do período da tarde. O candidato que fizer duas inscrições para o mesmo período não poderá, em hipótese alguma, 

solicitar reembolso da inscrição não homologada. É de inteira responsabilidade do candidato a leitura interpretação do 

presente edital. 

 

10.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA PRÁTICA 

10.3.1 A prova prática será aplicada aos cargos de Operador de Máquinas e Motorista I e II, em dia estabelecido na Tabela 

2.1 - Cronograma, em horário e local a ser publicado no edital de divulgação das notas da prova escrita. 

10.3.1.1 Somente serão convocados para a prova prática, os candidatos classificados na prova escrita, ou seja, que atingiram 

nota maior ou igual a 50,00 (cinquenta) pontos, conforme item 9.2.27.2 do Edital nº 01/2021. 

 

10.4 DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA DE TÍTULOS  

10.4.1 Para candidatos aos cargos de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA e PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL haverá 

prova de títulos que avaliará sua formação profissional e continuada, desde que o título não seja requisito para investidura 

no cargo.  

10.4.1.1 Somente serão convocados para a prova de títulos, os candidatos classificados na prova escrita, ou seja, que 

atingiram nota maior ou igual a 50,00 (cinquenta) pontos, conforme item 9.2.27.2 do Edital nº 01/2021. 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Pranchita - PR, 13 de dezembro de 2021. 

 

ELOIR NELSON LANGE  

Prefeito de Pranchita - PR 

 

MAYARA LUIZA LANGE DALLA LIBERA 

Presidente da Comissão Organizadora de Concursos Públicos 

da Prefeitura Municipal de Pranchita – PR 


