PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL
____________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO PARANÁ
EDITAL N.º 05.002/2019 – ALTERAÇÃO DA DATA DA PROVA OBJETIVA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 002/2019
O Prefeito do Município de Rio Branco do Sul, 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 do Processo Seletivo Público n.º 002/2019 promovido pelo Município de Rio Branco do Sul,
TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o que segue:
Art.1º

Considerando que o Município de Rio Branco do Sul irá sediar o 66º (sexagésimo sexto) Jogos Escolares do Paraná,
no período de 22/06/2019 a 30/06/2019, tem-se por necessário o adiamento da prova objetiva. Para realização do
mencionado evento, será necessário, a disponibilização das escolas estaduais e municipais, com a finalidade de
hospedar os atletas que participarão do respectivo evento.

Art. 2º

Assim, diante do grande número de candidatos inscritos para o Processo Seletivo Público nº 002/2019, bem como, a
realização do Jogos Escolares do Paraná, os locais de ensino serão insuficientes para atender ambos os eventos.

Art. 3º

Deste modo, fica ALTERADA a data da prova objetiva do Processo Seletivo Público do Município de Rio Branco do
Sul – PR, passando a conter o seguinte cronograma:

CRONOGRAMA
Divulgação do deferimento da inscrição.
Período para recurso contra o indeferimento da inscrição.
Divulgação do deferimento da inscrição (pós-recurso).
Divulgação do horário e local da prova
Aplicação da prova objetiva
Divulgação do gabarito preliminar e do caderno de questões
Período para recurso contra o gabarito preliminar
Período para download dos cadernos de questões

14/06/2019
17/06/2019 a 18/06/2019
21/06/2019
24/06/2019
14/07/2019
15/07/2019
16/07/2019 a 18/07/2019
15/07/2019 a 24/07/2019

Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Rio Branco do Sul, 14 de junho de 2019.

Cezar Gibran Johnsson
Prefeito do Município
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