
             
                                                       
 
                                      
 
 
 

 E D I T A L

 
 

O Prefeito Municipal de 
condições estipuladas neste
demais disposições atinentes
de Abertura do Concurso Público
vagas e cadastro de reserv
 
ONDE SE LÊ: 
 
12.3 Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos 
deverão: a) preencher o Formulário de Cadastro de Títulos 
de agosto de 2015 até às 23h59min do dia 
endereço eletrônico www.concursosfau.org.br
imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para si e 
anexar a outra em envelope lacrado com os documentos comprobatórios dos títulos, 
a ser entregue no dia da realizaçã
 
LEIA-SE: 
 
12.3 Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos 
deverão: a) preencher o Formulário de Cadastro de Títulos 
de agosto de 2015 até às 23h59min do dia 21 de agosto de 2015
endereço eletrônico www.concursosfau.org.br; b) após completado o preenchimento, 
imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para si e 
anexar a outra em envelope lacrado com os documentos comprobatórios dos títulos, 
a ser encaminhada por sedex AR via correios para o endereço constante no quadro 
abaixo do item 12.3.3.  
 
 
 
 

Terra Roxa

 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA 
                                                                          ESTADO DO PARANÁ 

E D I T A L DE CONCURSO PUBLICO    Nº  150/2015 
RETIFICAÇÃO  

 
 

 Terra Roxa, no uso de suas atribuições 
neste Edital, em conformidade com a Constituição

atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital 
Concurso Público, sob o regime estatutário, para

e cadastro de reserva, do seu quadro de pessoal. 

12.3 Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos 
deverão: a) preencher o Formulário de Cadastro de Títulos das 08h00min do dia 

até às 23h59min do dia 21 de agosto de 2015
www.concursosfau.org.br; b) após completado o preenchimento, 

imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para si e 
anexar a outra em envelope lacrado com os documentos comprobatórios dos títulos, 
a ser entregue no dia da realização da prova objetiva.  

12.3 Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos 
deverão: a) preencher o Formulário de Cadastro de Títulos das 08h00min do dia 20 
de agosto de 2015 até às 23h59min do dia 21 de agosto de 2015
endereço eletrônico www.concursosfau.org.br; b) após completado o preenchimento, 
imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para si e 
anexar a outra em envelope lacrado com os documentos comprobatórios dos títulos, 

ser encaminhada por sedex AR via correios para o endereço constante no quadro 

Terra Roxa, PR, 27 de maio de 2015. 
 
 
 

IVAN REIS DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 legais, mediante as 
Constituição Federal e 
a retificação do Edital 

estatutário, para provimento de 

12.3 Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos 
das 08h00min do dia 20 

21 de agosto de 2015 disponível no 
; b) após completado o preenchimento, 

imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para si e 
anexar a outra em envelope lacrado com os documentos comprobatórios dos títulos, 

12.3 Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos 
das 08h00min do dia 20 

de agosto de 2015 até às 23h59min do dia 21 de agosto de 2015 disponível no 
endereço eletrônico www.concursosfau.org.br; b) após completado o preenchimento, 
imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para si e 
anexar a outra em envelope lacrado com os documentos comprobatórios dos títulos, 

ser encaminhada por sedex AR via correios para o endereço constante no quadro 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


