
Município de Corbélia
Rua Amor Perfeito, 1616 , Centro 

Edital de Retificação Nº

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORBÉLIA, ESTADO DO PARANÁ
considerando Edital de Abertura nº 003

 

1. Fica RETIFICADO o ITEM 2.1 do E

 

ONDE SE LÊ:  

Cargo Vagas Vencimento

Professor  45 Magistério e

licenciatura

 

LEIA-SE: 

Cargo Vagas Vencimento

Professor  45 Magistério
(R$860,03

Licenciatura
(R$ 1.025,59)

 

2.Torna-se sem efeito o item xx do 7.2.4 do edital do concurso público

 

3.Fica retificado o enunciado do edital

Onde se lê:  

Dispõe sobre a análise dos pedidos de isenção   de taxa de inscrição do concurso público

001/2013 da Prefeitura Municipal de Corbélia.

Leia-se:  

Dispõe sobre a análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição do concurso público edital nº 

003/2013 da Prefeitura Municipal de Corbélia.  

 

 

 

Corbélia, 27 de janeiro de 2014

Município de Corbélia
Rua Amor Perfeito, 1616 , Centro - Fone: (45) 3242-8800 / Fax (45) 3242-8888 – CEP: 85.420

CNPJ 76.208.826/0001-02 / E-mail: gabinete@corbelia.pr.gov.br

 

Edital de Retificação Nº 002/2014 ao Edital de Abertura nº 003

 

Dispõe sobre a retificação do Edital nº 

003/2013 que trata da abertura de inscrições 

para o provimento de cargo público 

Permanente de Pessoal da Prefeitura do 

Município de Corbélia –

FEITO MUNICIPAL DE CORBÉLIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais

derando Edital de Abertura nº 003/2013, torna pública a presente retificação, como segue:

1. Fica RETIFICADO o ITEM 2.1 do Edital do Concurso Público n° 003/2013, conforme segue: 

Vencimento 
Inicial 

Escolaridade Jornada
Semanal de 

Trabalho

Magistério e 

ou 

licenciatura 

Graduação em licenciatura 

plena e/ou  

Formação para Docente/ 

Magistério 

20 

Vencimento 
Inicial 

Escolaridade Jornada
Semanal de 

Trabalho

Magistério 
(R$860,03) 

 
icenciatura 

(R$ 1.025,59) 

Graduação em 

licenciatura plena e/ou  

Formação para 

Docente/ Magistério 

20 

se sem efeito o item xx do 7.2.4 do edital do concurso público nº 003/2013.

3.Fica retificado o enunciado do edital nº 001/2014 conforme segue: 

sobre a análise dos pedidos de isenção   de taxa de inscrição do concurso público

refeitura Municipal de Corbélia. 

Dispõe sobre a análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição do concurso público edital nº 

refeitura Municipal de Corbélia.   

de 2014. 

IVANOR DAMIÃO BERNARDI 
Prefeito Municipal 

Município de Corbélia 
CEP: 85.420-000 – Corbélia PR 

gabinete@corbelia.pr.gov.br 

ao Edital de Abertura nº 003/2013 

e a retificação do Edital nº 

/2013 que trata da abertura de inscrições 

para o provimento de cargo público do Quadro 

Permanente de Pessoal da Prefeitura do 

– PR. 

, no uso das atribuições legais e 

, torna pública a presente retificação, como segue: 

/2013, conforme segue:  

Jornada 
Semanal de 

Trabalho 

Valor da 
Inscrição 

60,00 

Jornada 
Semanal de 

Trabalho 

Valor da 
Inscrição 

60,00 

003/2013. 

sobre a análise dos pedidos de isenção   de taxa de inscrição do concurso públicoedital nº 

Dispõe sobre a análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição do concurso público edital nº 

 
 
 


