
EDITAL Nº 004/2011 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 
 

DIVULGA DATA, LOCAL E HORÁRIO DE PROVA DO 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N.º 01/2011 

 
A Presidente da Comissão Especial do Concurso Público da Câmara Municipal de Cianorte, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições legais e considerando o Edital n.º 01/2011, RESOLVE, TORNAR 
PÚBLICO: 
 
A data, local e horário de prova do Concurso Público da Câmara Municipal de Cianorte, Estado do 
Paraná, Edital n.º 01/2011, como segue: 
 
DATA: 20/11/2011 
LOCAL: COLÉGIO ESTADUAL DE CIANORTE 
ENDEREÇO: AVENIDA SÃO PAULO, 269 – CIANORTE – PARANÁ 
HORÁRIO: 08HS30MIN 
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 08HS15MIN. 
CARGOS: TODOS 
 
O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com 1 (uma) hora de 
antecedência, obrigatoriamente munido de lápis, borracha, caneta esferográfica com tinta preta ou azul 
e documento original de Identificação. 
 
O candidato deverá assinar o cartão resposta no verso juntamente com o fiscal da sala. 
 
Os portões de acesso aos locais de realização da prova serão abertos 1 (uma) hora antes do início da 
prova, e fechados 15 minutos antes do início da prova, estando impedido de ingressar, por qualquer 
motivo, o candidato que chegar ao local da prova após o horário estipulado. 
 
O ingresso na sala de prova somente será permitido ao candidato munido de um dos documentos 
abaixo discriminados, apresentando forma legível e em via original: 
a) Carteira de Identidade; 
b) Carteira de Identidade fornecida por órgão ou conselho de representação de classe; 
c) Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo com fotografia) que contenha o número da carteira 
de identidade; 
d) Passaporte brasileiro, carteiras funcionais expedidas por órgão público, que por lei federal valham 
como identidade; 
e) Carteira de Trabalho (modelo novo) expedida a partir de 20 de janeiro de 1997. 
 
O candidato somente poderá se retirar da sala de prova após uma hora do início da Prova Objetiva, 
devendo, antes de se retirar do recinto da sala, entregar aos aplicadores, o caderno de prova e o 
cartão-resposta. 
 
Cianorte – PR, 14 de novembro de 2011. 
 
 
 

 
Cirlene Alexandre Cizeski 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO 
 


