CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE
ESTADO DO PARANA
Rua José Vicente, 257 - Fone/Fax.: (44) 429-1234 ou 429-1970 - CEP 87990-000

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022
Edital n.º 05/2022
O Presidente da Câmara de Vereadores de Diamante do Norte, 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°
09/2022 de 14 de fevereiro de 2022, TORNA PÚBLICO a seguinte retificação no edital de homologação das inscrições
04/2022:

ONDE SE LÊ:
Art. 8º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, ao cargo de Assessor
Legislativo, para a realização da prova escrita, a ser realizada no dia 27 de março de 2022 – DOMINGO, no
período da TARDE, devendo os candidatos comparecer ao local de realização das provas, às 13h30min, pois os
portões permanecerão abertos somente até as 14 horas (horário oficial do Mato Grosso do Sul), horário após o
qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos ao local de prova.

LEIA-SE:
Art. 8º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, ao cargo de Assessor
Legislativo, para a realização da prova escrita, a ser realizada no dia 27 de março de 2022 – DOMINGO, no
período da TARDE, devendo os candidatos comparecer ao local de realização das provas, às 13h30min, pois os
portões permanecerão abertos somente até as 14 horas (horário oficial de Brasília), horário após o qual não será
permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos ao local de prova.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Diamante do Norte - PR, 25 de março de 2022.

EDYELSON DA SILVA CANO
Presidente da Câmara de Vereadores de Diamante do Norte - PR

JULIANA NEGRINI LORGA
Presidente da Comissão Organizadora de Concurso e Processos Seletivos
da Câmara de Vereadores de Diamante do Norte - PR
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