
                 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
                                    ESTADO DO PARANÁ
 
                                      
 

E D I T A L
 C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 

 
A Prefeita 

suas atribuições legais 
01/2015 do Concurso Público nº 00
 
Art 1º.  Fica RETIFICADO
9.3 e 12.3, que passam a ter a seguinte redação:
 

9.2. A prova objetiva será aplicada na data provável de
de 2015, em horário e local a ser informado através de edital 
disponibilizado no endereço eletrônico 
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO. 
 
9.3. O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO
prova deverá ser emitido no endereço eletrônico 
a partir de 28 de outubro de 2015.

 
12.3. Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de 
títulos deverão:

 a) preencher o Formulário de Cadastro de Títulos disponível no 
endereço eletrônico 

 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;

c) o envelope deverá ser protocolado 
dezembro 2015 até às 17h00min do dia 04 de dezembro de 2015 
Protocolo Geral  junto a Prefeitura Municipal de Campo Mourão. 

 
 

PAÇO MUNICIPAL “10 DE OUTUBRO”
Campo Mourão, 27 de agosto de 2015.

Regina Massaretto Bronzel Dubay

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO 
ESTADO DO PARANÁ 

E D I T A L   02/2015 – RETIFICAÇÃO 
C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 002/2015

 

 Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná 
 TORNA PÚBLICO a retificação ao Edital de Abertura nº 

Concurso Público nº 002/2015, como segue: 

RETIFICADO o Edital de Abertura do Concurso nº 01/2015 
9.3 e 12.3, que passam a ter a seguinte redação: 

A prova objetiva será aplicada na data provável de
, em horário e local a ser informado através de edital 

o no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.  

O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO
prova deverá ser emitido no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br
a partir de 28 de outubro de 2015.  

Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de 
títulos deverão: 

a) preencher o Formulário de Cadastro de Títulos disponível no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.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;

c) o envelope deverá ser protocolado das 08h00min do dia 01
dezembro 2015 até às 17h00min do dia 04 de dezembro de 2015 
Protocolo Geral  junto a Prefeitura Municipal de Campo Mourão. 

 
PAÇO MUNICIPAL “10 DE OUTUBRO” 
Campo Mourão, 27 de agosto de 2015. 

 
 
 

Regina Massaretto Bronzel Dubay 
Prefeita Municipal 

/2015 

Estado do Paraná no uso de 
retificação ao Edital de Abertura nº 

o Edital de Abertura do Concurso nº 01/2015 – itens 9.2,  

A prova objetiva será aplicada na data provável de 01 de novembro 
, em horário e local a ser informado através de edital 

www.concursosfau.com.br e no 

O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com o local de 
www.concursosfau.com.br 

Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de 

a) preencher o Formulário de Cadastro de Títulos 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; 

das 08h00min do dia 01 de 
dezembro 2015 até às 17h00min do dia 04 de dezembro de 2015 no 
Protocolo Geral  junto a Prefeitura Municipal de Campo Mourão.  


