CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ

ESTADO DO PARANÁ
EDITAL Nº 01.15/2017 – RETIFICAÇÃO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
A Presidente da Câmara Municipal de Nova Aliança do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua
discricionariedade e mediante as demais condições estipuladas no Edital de Abertura 01/2017 do Concurso
Público promovido pela Câmara Municipal de Nova Aliança do Ivaí-PR, RETIFICA o Edital 01.10/2017 - Resultado
da Prova de Prática Processual, para o cargo de advogado, datada de 13 de dezembro de 2017, e o Edital
01.14/2017, - Resultado Final e Classificação para o cargo de advogado datado de 10 de janeiro de 2018, nos
termos a saber:
Art.1º Considerando que o resultado da Prova Prática Processual, para o cargo de advogado, divulgado no
Edital 01.10/2017, datado de 13 de dezembro de 2017, não atendeu os critérios estabelecidos nos subitens 13.1 e
13.1.1 do Edital de Abertura nº 01/2017, no que se refere a demonstração da aplicação da linha de corte, fica
RETIFICADO o ANEXO ÚNICO do Edital 01.10/2017 de resultado da Prova Prática Processual, sendo excluídos do
mesmo, os candidatos com número de inscrição: 0027203114, 0031203114, 0036203114 e 0039103114, conforme
o ANEXO I do presente Edital.
Art.2º Fica RETIFICADO o ANEXO ÚNICO do Edital 01.14/2017 de Resultado Final e Classificação para o cargo de
advogado do Concurso Público, conforme o ANEXO II do presente Edital.
Art.3º Quanto ao resultado final e classificação divulgada caberá interposição de recurso através do endereço
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, no seguinte período: das 0h do dia 19/01/2018 até às
23h59min do dia 22/01/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF.
Art.4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Nova Aliança do Ivaí, 18 de janeiro de 2018.

Rosangela Maria Freire Costa
Presidente da Câmara Municipal

