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O Prefeito de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas 

neste Edital, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos e Processos Seletivos, nomeada através do 

decreto municipal nº 002/2022, TORNA PÚBLICA a seguinte retificação no edital de abertura do Processo Seletivo 

Simplificado n.º 02/2022: 

 

ONDE SE LÊ: 
O Prefeito de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas 

neste Edital, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, em conformidade com as Leis Municipais 

551/2021 e 522/2021, e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de 

Concursos e Processos Seletivos, nomeada através do decreto municipal nº 002/2022, TORNA PÚBLICA a realização de 

Processo Seletivo Simplificado, sob o regime de contratação temporária, para provimento de vagas do seu quadro de 

pessoal. 

 

8.2.8 A autenticação dos títulos pela secretaria de educação do município de Quedas do Iguaçu/PR, se dará em horário 

de expediente da secretaria e somente serão autenticados documentos pela secretaria até a data de 24 de junho de 

2022.   

 

 

LEIA-SE: 
O Prefeito de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas 

neste Edital, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, e em conformidade e demais disposições 

atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos e Processos Seletivos, nomeada através 

do decreto municipal nº 002/2022, TORNA PÚBLICA a realização de Processo Seletivo Simplificado, sob o regime de 

contratação temporária, para provimento de vagas do seu quadro de pessoal. 

 

8.2.8 A autenticação dos títulos pela secretaria de educação do município de Quedas do Iguaçu/PR, se dará em horário 

de expediente da secretaria e somente serão autenticados documentos pela secretaria até a data de 01 de julho de 

2022.   

 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Quedas do Iguaçu - PR, 22 de junho de 2022. 
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Prefeito Municipal de Quedas do Iguaçu - PR 
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da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu – PR 

 

 


