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EDITAL N.º 003/2021 – Edital de Retificação 

 

O MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ n. 01614145/0001-18, com sede na Avenida Araucária, n. 3120, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal Jandir Bandiera, brasileiro, união estável, inscrito no CPF sob o nº. 

383.803.310-87 e no RG sob nº 15.546.648-0 (SSP/PR), residente e domiciliado na Avenida Araucária 

nº. 2913, bairro Centro, Coronel Domingos Soares/PR, no uso das atribuições legais e tendo em vista as 

Leis Municipais 450/10 e 701/14, com fundamento na Lei Federal 10.097/2000 e Decreto Federal n. 

5.598/2005, que instituiu o programa de aprendizagem, e ainda, com fundamento no art. 37, IX da 

Constituição Federal, TORNA PÚBLICO o presente EDITAL DE RETIFICAÇÃO  dos itens 7.2 e 

7.3 do edital 001/2021, para alterar o local e o horário da prova, nos seguintes termos: 

 

7.2 – A Prova Objetiva será realizada/aplicada na seguinte data, local e horário: 

DATA: 03 de setembro de 2021 

HORÁRIO: 13 horas 

LOCAL:  Colégio Estadual Santa Catarina, na Avenida Araucária, s/n, Centro da cidade 

de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná. 

 

7.3 - Os portões de acesso ao recinto de provas serão abertos às 12 horas e fechados pontualmente às 13 

horas, independente do motivo do atraso, depois das 13 horas não será permitida a entrada de candidatos 

no recinto de provas. Depois deste horário somente entrarão nas salas de provas os candidatos que já se 

encontravam dentro do recinto de provas, em processo de identificação ou solucionando dúvidas junto à 

comissão executora. Extraordinariamente e a critério da comissão executora do Processo Seletivo, poderá 

ser prorrogado o horário de fechamento dos portões de acesso ao local de provas bem como o horário de 

início das provas, em razão de fatores excepcionais e prejudiciais à realização do Processo Seletivo. 

 

Coronel Domingos Soares-PR, 26 de agosto de 2021. 

 

________________________________________ 

Jandir Bandiera 

Prefeito 

 

________________________________________ 

Glenio José Maito 

Presidente da comissão 

 

 


