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Art. 1º 

forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, e demais
a confirmação da realização do 2º turno das eleições no dia 26 de outubro de 2014, TORNA 
PÚBLICO, aos interessados que fará as seguintes alterações no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 
002/2014, especificamente nos Ite

 
 
I – Alterar a data da Prova Escrita Objetiva para o 
horário e o local serão divulgados quando da publicação do Edital de Homologação das Inscrições.

II - Alterar a data do
 
 
 

Art. 2º –
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Castro

Praça Pedro Kaled, 22 – Centro 84.165 -
cnpj: 77.001.311/0001 -08  –  site: www.castro.pr.gov.br  

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2014

 – O Prefeito Municipal de Castro 
forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, e demais
a confirmação da realização do 2º turno das eleições no dia 26 de outubro de 2014, TORNA 
PÚBLICO, aos interessados que fará as seguintes alterações no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 
002/2014, especificamente nos Item 7.1.1 e 13.1, conforme abaixo discriminado:

Alterar a data da Prova Escrita Objetiva para o 
horário e o local serão divulgados quando da publicação do Edital de Homologação das Inscrições.

a do Resultado da Prova Escrita Objetiva para o dia 

– Ficam mantidas as demais disposições constantes do referido Edital.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE

Castro - PR, 08 de outubro de 2014.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Castro

-540   tel (42) 3906-2030   fax (42) 3906- 2008
site: www.castro.pr.gov.br  –  e-mail: recursoshumanos@castro.pr.gov.br

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2014-A 

O Prefeito Municipal de Castro - PR, no uso de suas atribuições legais, e na 
forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, e demais disposições legais aplicáveis, bem como, 
a confirmação da realização do 2º turno das eleições no dia 26 de outubro de 2014, TORNA 
PÚBLICO, aos interessados que fará as seguintes alterações no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 

m 7.1.1 e 13.1, conforme abaixo discriminado:

Alterar a data da Prova Escrita Objetiva para o dia 02 de novembro de 2014, 
horário e o local serão divulgados quando da publicação do Edital de Homologação das Inscrições.

Resultado da Prova Escrita Objetiva para o dia 12 de novembro de 2014

Ficam mantidas as demais disposições constantes do referido Edital.

SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

de outubro de 2014. 
 
 
 

REINALDO CARDOSO 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Castro 
 

2008 
mail: recursoshumanos@castro.pr.gov.br  

PR, no uso de suas atribuições legais, e na 
disposições legais aplicáveis, bem como, 

a confirmação da realização do 2º turno das eleições no dia 26 de outubro de 2014, TORNA 
PÚBLICO, aos interessados que fará as seguintes alterações no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 

m 7.1.1 e 13.1, conforme abaixo discriminado: 

dia 02 de novembro de 2014, sendo que, o 
horário e o local serão divulgados quando da publicação do Edital de Homologação das Inscrições. 

de novembro de 2014. 

Ficam mantidas as demais disposições constantes do referido Edital. 


