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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010 

Edital de Concurso Público Nº 02.01/2010 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 

Em cumprimento às determinações da Senhora Valentina Helena de Andrade Toneti – 

Prefeita do Município de Jacarezinho – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a Comissão Especial de Concurso nomeada pela 

Portaria nº 2310/2010, resolve  

TORNAR PÚBLICO  
 

A retificação do Edital de Concurso Público nº 01.01/2010 referente ao Concurso Público 
de Provas Escritas para provimento de cargos vagos, que vierem a vagar ou a ser criados durante o prazo de 

validade do concurso, no quadro de servidores do Município de Jacarezinho, nos termos da legislação 

pertinente e das normas estabelecidas no Edital nº 01.01/2010. 
 

 

ONDE SE LÊ: 
5.1 - DA PROVA ESCRITA 

5.1.1 – A prova escrita objetiva será realizada no dia 17 de outubro de 2010 em local a ser 

divulgado  no Edital de homologação das inscrições. 

 

5.4 – DA PROVA DE TÍTULOS 
5.4.3 – A prova de títulos será realizada no dia 17 de outubro de 2010 das 16 às 17 horas, no mesmo 

local da prova escrita, em sala especial para este fim. 

 

 

 

LEIA-SE: 
5.1 - DA PROVA ESCRITA 

5.1.1 – A prova escrita objetiva será realizada no dia 24 de outubro de 2010 em local a ser 

divulgado  no Edital de homologação das inscrições. 

 

5.4 – DA PROVA DE TÍTULOS 
5.4.3 – A prova de títulos será realizada no dia 24 de outubro de 2010 das 16 às 17 horas, no mesmo 

local da prova escrita, em sala especial para este fim. 

 

 

As demais disposições do Edital de Concurso Público nº 01.01/2010 permanecem inalteradas. 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura do Município de Jacarezinho, Estado do Paraná, em 24 de setembro de 2010. 

 

 

João Luccas Thabet Venturine 
Presidente da Comissão Especial de Concurso 


