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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

EDITAL DE REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010 

 
                                                 
                                                  O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,  

 

TORNA PÚBLICO 
 

                                          A reabertura das inscrições para o Concurso Público nº 

001/2010, à partir das 08:00 horas do dia 08 de maio de 2.010  até as 24:00 horas do dia 12 
de maio de 2.010, através do endereço eletrônico www.fauel.org.br. 

 

O boleto para o pagamento da taxa de inscrição, deverá ser 

emitido e impresso até as 24:00 horas do dia 12 de maio de 2.010, e poderá ser pago até o dia 

13 de maio de 2.010. 
 

Os benefícios mencionados nos itens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 

1.8.3 e 1.9.4  do edital  original,  poderão ser requeridos até o dia 11 de maio de 2.010.   
 

O resultado das solicitações referentes aos itens 1.7.3, 1.8.3 e 1.9.5 do Edital 

original, será divulgado pela Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos da PMPG, 

no dia 19 de maio de 2.010, mediante publicação no Diário Oficial do Município e endereço 

eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br 

 

Na hipótese do candidato não constar como inscrito no Concurso Público, por 

eventual ausência de informação do banco responsável pela cobrança da taxa de inscrição, e o 

candidato ter efetuado o pagamento da taxa de inscrição, sua inscrição será efetivada desde 

que, até o dia 17 de maio de 2.010, ocorra a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, 

através da apresentação de boleto bancário e comprovante de pagamento da taxa de inscrição, 

no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos 

Humanos – 1º andar – Paço Municipal.  

 
Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 07 de maio de 2.010. 

 

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI 
Secretário Municipal de Gestão 

 de Recursos Humanos 


