
                        

 

 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2018 – A - EMPREGO PÚBLICO 

 
O Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste - PR, no uso de suas atribuições legais, e na forma 

prevista no Art. 37 da Constituição Federal, bem como o contido nas Leis Municipais, TORNA PÚBLICO, aos 
interessados que fará as seguintes alterações no Edital de Concurso Público nº 002/2018 – Emprego Público, 
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 25 de 
NOVEMBRO de 2018, sendo que, o horário e o local serão divulgados quando da publicação do Edital de 
Homologação das Inscrições previsto para o dia 1º de novembro de 2018. “ 
 

II – ALTERAR o item 14.1 passando a vigorar conforme segue: 
“14.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva será divulgado no dia 06 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 
17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste - PR, publicado no órgão 
de imprensa oficial do município e disponibilizada no site da empresa responsável pela organização do Concurso 
Público www.klcconcursos.com.br. 
 

III – ALTERAR o item 15.1 passando a vigorar conforme segue: 
15.1. O resultado preliminar da prova escrita objetiva e da prova de títulos está previsto para ser divulgado no dia 
07 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Nova 
Esperança do Sudoeste - PR, publicado no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizado no site da 
empresa responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br. 
 

IV – ALTERAR o item 16.1 passando a vigorar conforme segue: 
16.1. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 12 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 17h00min, 
mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste - PR, publicado no órgão de 
imprensa oficial do município e disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Concurso 
Público www.klcconcursos.com.br. 
 
 Ficam mantidas as demais disposições constantes do Edital de Concurso Público nº 002/2018 – Emprego 
Público. 

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

Nova Esperança do Sudoeste - PR, 10 de outubro de 2018. 
 

JAIR STANGE 
Prefeito Municipal 

 
Aprovado pela Comissão de Acompanhamento de Concurso, nomeada pelo Decreto nº 043/2018 de 20 de 
julho de 2018. 
 

LAIR KUNTZ 
Presidente da Comissão de Acompanhamento de Concurso 

 
CLEUSA FATIMA TRINDADE TARTAS 

MEMBRO 
 

LUCIANE DE MORAES BAPTISTA 
MEMBRO 

 
VALERI CROZETA 

MEMBRO 


