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OURIZONA - PARANÁ

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 - C

O Prefeito Municipal de Ourizona - PR, no uso de suas atribuições legais, e na forma
prevista no Art. 37 da Constituição Federal, bem como o contido nas Leis Municipais, bem como na
Deliberação do Ministério Público do Estado do Paraná – Comarca de Mandaguaçu exarada nos termos
do Ofício 100/2019-GPJ de 03 de abril de 2019, TORNA PÚBLICO, aos interessados que fará as
seguintes retificações no Edital de Concurso Público nº 001/2019, conforme abaixo discriminado:
I – PRORROGAR as inscrições até as 23h59min do dia 09 de abril de 2019.
II – Retificar os item 3.1 e 3.1.4 passando a vigorar conforme segue:
3.1. Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto Federal nº 6.593/2008,
poderão solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, no período de 08 e 09 de abril de
2019, através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção (Anexo III deste Edital)
disponibilizada no site www.klcconcursos.com.br. Essa ficha preenchida e impressa, em duas vias,
poderá:
I - ser entregue e protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Ourizona, localizada na Rua Bela
Vista, nº 1014 – centro, no horário compreendido entre as 07h:30min às 11h:30min e 13h:00min às
17h:00min; ou
II - enviada via email - klcconsultoria@gmail.com; ou
III – enviada via correio, ao endereço acima mencionado, desde que a data de postagem não exceda o
dia 09/04/2019.
3.1.4. O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de
inscrição será divulgado no dia 11 de abril de 2019, pelo site www.klcconcursos.com.br
III– Retificar o item 5.1 passando a vigorar conforme segue:
5.1. A relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas está prevista para ser
divulgada no dia 12 de abril de 2019, bem como o horário e local de realização das provas. A relação
será disponibilizada, através de publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município, afixada em
Edital na Prefeitura Municipal de Ourizona – PR e divulgada no endereço eletrônico
www.klcconcursos.com.br.
Ficam mantidas as demais disposições constantes do Edital de Concurso Público nº 001/2019.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Ourizona - PR, 04 de abril de 2019.

