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CONCURSO PÚBLICO N?. EDITAL 01/2014

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01/2015

Dispõe sobre a retificação do Edital de
Abertura 01/2014 de inscrições para
provimento de cargo público do Cargo
Permanente de Pessoal da Câmara do

Município de Roncador.

O Presidente da Câmara Municipal de Roncador, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 15 - Retificar o Edital n. 01/2014, conforme segue:

ONDE SE LÊ:

5.4 - O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10 horas do dia 16 de Dezembro
de 2014 até às 23hs59min do dia 15 de Janeiro de 2015 somente via internet, no endereço
eletrônico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina -
FAUEL: www.faueLorg.br, em cujo sítio existirá um link com o formulário destinado à
INSCRIÇÃO que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato. Ao final da inscrição,
deverá o candidato imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição, sendo a
impressão do boleto componente do processo de inscrição.

5.5 - O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 16 de Janeiro de
2015 mediante a apresentação do boleto bancário.

5.5.1 - O boleto bancário, documento hábil para efetuar o pagamento da taxa de inscrição
deverá ser impresso até as 23h59min do dia 15 de Janeiro de 2015.

LEIA-SE:

5.4 - O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10 horas do dia 16 de Dezembro
de 2014 até às 23hs59min do dia 20 de Janeiro de 2015 somente via internet, no endereço

eletrônico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina -
FAUEL: www.faueLorg.br, em cujo sítio existirá um link com o formulário destinado à
INSCRIÇÃO que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato. Ao final da inscrição,
deverá o candidato imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição, sendo a
impressão do boleto componente do processo de inscrição.

5.5 - O pagamento do valorda taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 21 de Janeirode
2015 mediante a apresentação do boleto bancário.
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5.5.1 - O boleto bancário, documento hábil para efetuar o pagamento da taxa de inscrição
deverá ser impresso até as 23h59min do dia 20 de Janeiro de 2015.

Art. 29 - Ficam mantidas as demais informações constantes do Edital N® 01/2014.
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Roncador, 16 de janeiro de 2015.
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