
 

 

EDITAL Nº 002/2020 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 

01/2020 DE PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 

QUANTO AO LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

MILTON ANDREOLLI, Prefeito Municipal de Realeza, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições 
legais, em razão do elevado número de inscrições, resolve proceder às seguintes retificações no 
Edital nº 01/2020: 
Onde se lê: 

“4.2 A avaliação será aplicada no dia 28/02, às 19h, na Escola 24 de Junho, situada à Rua México, 

devendo o candidato comparecer ao local designado para a realização da prova munido de: 

a) caneta esferográfica preta ou azul; 

b) carteira de identidade ou CNH com foto; 

c) comprovante de inscrição/protocolo entregue na oportunidade da inscrição. 

Leia-se: 

“4.2 A avaliação será aplicada no dia 01/03, às 08h, nas Escola Municipal 24 de Junho e Colégio Estadual 

Doze de Novembro, situadas à Rua México e Escola Municipal Greuza Dal Molin, situada à Rua Luís dos 

Santos, s/n – Jardim Marchese, devendo o candidato comparecer ao local designado para a realização 

da prova munido de: 

a) caneta esferográfica preta ou azul; 

b) carteira de identidade ou CNH com foto; 

c) comprovante de inscrição/protocolo entregue na oportunidade da inscrição. 

4.2.1 O candidato deverá chegar ao local da realização da prova com, no mínimo, trinta minutos de 

antecedência, haja vista o fechamento dos portões às 07h45min”. 

Ainda, onde se lê: 

“4.8 Será eliminado desta seleção o candidato que: 

a) chegar ao local de prova após o fechamento dos portões, os portões serão fechados às 18:45h;”. 

Leia-se: 

“4.8 Será eliminado desta seleção o candidato que: 

a) chegar ao local de prova após o fechamento dos portões, os portões serão fechados às 07h45min;”. 

 

A relação dos inscritos a seus respectivos locais de prova será divulgada em novo edital com a devida 

antecedência. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e vinte. 

 

 

 

MILTON ANDREOLLI 

Prefeito Municipal 

   


