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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 - C 
 
O Prefeito Municipal de São Pedro do Ivaí - PR, no uso de suas atribuições legais, e na 

forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, bem como o contido nas Leis Municipais e 
ainda, a curva ascendente em nosso estado dos casos da pandemia (COVID19), TORNA PÚBLICO, 
aos interessados que fará as seguintes alterações no Edital de Concurso Público nº 001/2020, 
conforme abaixo discriminado: 

 
I – ALTERAR o item 8.1 passando a vigorar conforme segue: 

“8.1 A Prova Escrita Objetiva para os cargos de que trata este Edital está prevista para ser aplicada 
no dia 30 de agosto de 2020, sendo que, o horário e o local serão divulgados quando da 
publicação do Edital de Homologação das Inscrições previsto para o dia 25 de agosto de 2020. “ 
 

II – ALTERAR o item 12.1 passando a vigorar conforme segue: 
“12.1. A prova prática está prevista para ser realizada no dia 30 de agosto de 2020, no período da 
tarde sendo que o horário e local serão divulgados no dia 25 de agosto de 2020.” 
 

III – ALTERAR o item 15.1 passando a vigorar conforme segue: 
“15.1. A divulgação do gabarito oficial e do resultado preliminar está previsto para ser divulgado 
no dia 08 de setembro de 2020, a partir das 17h00min, através de Edital afixado no Mural da 
Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí - PR, disponibilizado no site da empresa responsável 
pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br, bem como no site da Prefeitura 
Municipal de São Pedro do Ivaí - PR.” 
 

IV – ALTERAR o item 16.1 passando a vigorar conforme segue: 
“16.1. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 14 de setembro de 2020, a partir 
das 17h00min, através de Edital afixado no Mural da Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí - 
PR, disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público 
www.klcconcursos.com.br, bem como no site da Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí – PR.” 
 
 Ficam mantidas as demais disposições constantes do Edital de Concurso Público nº 
001/2020. 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

São Pedro do Ivaí - PR, 03 de agosto de 2020. 
 
 

Prefeito Municipal 
José Donizete Isalberti 

 
 
 
 
 
 


