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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 – RETIFICAÇÃO Nº 2 

O Prefeito Municipal de Floresta - 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 em especial ao contido no inciso I do Art. 65 da Lei Orgânica Municipal, 
TORNA PÚBLICO, aos interessados que fará as seguintes alterações no Edital de 
Concurso Público nº 001/2019, conforme abaixo discriminado: 

I – Prorrogar as inscrições para até às 23h59min. do dia 24 de abril de 2019. 

II – Prorrogar o vencimento do prazo para pagamento da taxa de inscrição para o dia 25 
de abril de 2019.  

III – Prorrogar o prazo para encaminhamento do laudo médico para os candidatos 
Portadores de Necessidades Especiais para o dia 25 de abril de 2019. 

IV – Alterar a data de divulgação do Edital de Homologação das inscrições para o dia 03 
de maio de 2019. 

V – Alterar a data de realização da Prova Escrita Objetiva para o dia 26 de maio de 
2019. 

VI – Alterar a data de divulgação do gabarito oficial da prova escrita objetiva para o dia 
06 de junho de 2019. 

VII – Alterar a data de divulgação do resultado preliminar da prova escrita objetiva e da 
prova de títulos para o dia 07 de junho de 2019. 

VIII – Alterar a data de realização da Prova Prática para o dia 16 de junho de 2019. 

IX - Alterar a data de divulgação do resultado final para o dia 19 de junho de 2019. 

 

 Ficam mantidas as demais disposições constantes do Edital de Concurso Público 
nº 001/2019. 

 

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

 

Floresta - PR, 05 de abril de 2019. 

 

 


