
 

 

EDITAL Nº 002/2020 - RETIFICAÇÃO DO 

EDITAL Nº 001/2020 DO TESTE SELETIVO PARA 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL 

DE VAGAS DO CARGO DE AGENTE DE 

COMBATE A ENDEMINAS DA PREFEITURA DE 

REALEZA. 

  

MILTON ANDREOLLI, Prefeito Municipal de Realeza, Estado do Paraná, no uso das suas 

atribuições legais, resolve proceder à seguinte retificação: 

 

I - Onde se lê: 

“4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO  

4.1 Deverá ser apresentado no ato de inscrição a seguinte documentação:  

4.1.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, de acordo com o modelo 

apresentado no Anexo I do presente edital, disponibilizado no ato da inscrição;  

4.1.2 Cópia de documento de identificação com foto, juntamente com o original; 

4.1.3 Prova de quitação do serviço militar, quando masculino; 

4.1.4 Comprovante de quitação eleitoral – Título de Eleitor; 

4.1.5 Histórico escolar comprovando a escolaridade exigida. 

4.2 São requisitos para a inscrição: 

4.2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

4.2.2 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até o dia da contratação, se classificado; 

4.2.3 Estar quite com as obrigações eleitorais; 

4.2.4 Ter sanidade mental e capacidade física; 

4.2.5 Ter o ensino médio completo devidamente comprovado; 

4.2.6 Encontrar-se em pleno exercício dos direitos políticos; 

4.2.7 Apresentar original e cópia dos documentos necessários à inscrição; 

4.2.8 Cumprir as determinações deste Edital”. 



 

 

 

Leia-se: 

“4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO  

4.1 São requisitos para a inscrição: 

4.1.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

4.1.2 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até o dia da contratação, se classificado; 

4.1.3 Estar quite com as obrigações eleitorais; 

4.1.4 Ter sanidade mental e capacidade física; 

4.1.5 Ter o ensino médio completo devidamente comprovado; 

4.1.6 Encontrar-se em pleno exercício dos direitos políticos; 

4.1.7 Cumprir as determinações deste Edital”. 

 

Ainda, no item 7.3 das Disposições Finais, acrescente-se: 

“7.3.1 Deverá ser apresentada no ato da contratação a seguinte documentação:  

7.1.1 Cópia de documento de identificação com foto, juntamente com o original; 

7.1.2 Prova de quitação do serviço militar, quando masculino; 

7.1.3 Comprovante de quitação eleitoral – Título de Eleitor; 

7.1.4 Histórico escolar comprovando a escolaridade exigida”. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza, Estado do Paraná, aos dezenove dias do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e vinte. 

  

MILTON ANDREOLLI 

PREFEITO MUNICIPAL 

  


