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TERCEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO  
Nº. 001/2012 

 

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara – Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 
95.561.080/0001-60, no uso de suas atribuições legais,  

I. considerando que a publicação do Edital de Resultado da Prova Objetiva, do Edital de 
Convocação para a Prova de Títulos e do Edital de Convocação para a Prova Prática, na 
Internet, ocorreu hoje, 30/01/2013, obedecendo ao cronograma do Edital 001/2012, de 21 de 
novembro de 2012;  

II. considerando o fato de não ter havido tempo hábil para a publicação referente à publicação 
desses editais também no Jornal A Cidade, órgão de imprensa oficial do Município de Nova 
Santa Bárbara; 

III. considerando que a publicação referente ao editais publicados hoje só poderá ser feita no 
Jornal A Cidade, órgão de imprensa oficial do Município de Nova Santa Bárbara, na próxima 
quarta-feira, dia 06/02/2013; 

IV. considerando a possibilidade de esta publicação no órgão de imprensa oficial do Município 
posterior à data de publicação do editais na Internet resultar em prejuízo para os/as 
candidatos/as, 

 
RETIFICA que o cronograma do concurso fica prorrogado conforme segue: 

Entrega de documentos para a prova de títulos Até 07 de fevereiro de 2013 

Prova prática 10 de fevereiro de 2013 

Resultado da prova prática 13 de fevereiro de 2013 

Recebimento de recursos relativos à prova prática 13, 14 e 15 de fevereiro de 2013 

Resultado da prova de títulos 21 de fevereiro de 2013 

Resposta aos recursos relativos à prova prática 21 de fevereiro de 2013 

Recebimento de recursos relativo à prova de títulos 21,22 e 25 de fevereiro de 2013 

Resposta aos recursos relativos à prova de títulos  06 de março de 2013 

Resultado final 06 de março de 2013 

Homologação do resultado 13 de março de 2013 

 
 

Edifício da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara – Estado do Paraná, em 30 de 
janeiro de 2013. 

 

Claudemir Valério 

Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara 

 
 
 


