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Edital do Concurso Público nº 011/2023 
 

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 

ESTADO DO PARANÁ 
Avenida Iguaçu, Centro - 85635-000 

Telefone: (46)3546-1144 

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 011/2023 
 

 
CONVOCA OS CANDIDATOS COM INSCRIÇÕES 

HOMOLOGADAS NO CONCURSO PÚBLICO DO 

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO 

SUDOESTE – PR, DO EDITAL DE ABERTURA 

DO CONCURSO PÚBLICO (EDITAL 002/2022). 

PARA PARTICIPAÇÃO NA PROVA OBJETIVA A 

SER REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 

2023, NO PERÍODO DA MANHÃ, CONFORME 

ANEXO DESTE EDITAL, CONTENDO LOCAL E 

ENDEREÇO DO LOCAL DE PROVA POR NÍVEL 

DE ESCOLARIDADE. 

 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO 

DO PARANÁ, Jaime da Silva Stang, no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando a necessidade de provimento de cargo público e de se compatibilizar o quadro 

de pessoal com as atividades da administração pública e com as diretrizes estabelecidas pela legislação 

federal e municipal; 
 

TORNA PÚBLICO O local para realização da Prova Escrita (objetiva), para os candidatos com 

inscrição homologada publicada no Edital 008/2022. 

 

Art.1º - O local para realização da Prova Objetiva (Escrita) para os candidatos com inscrições 

homologadas e que participarão da prova no dia 29/01/2023 publicada no Edital 008/2022, constante 

no Anexo deste Edital. 

Art. 2º - As provas objetivas de todos os cargos, acontecerão no Período da manhã do dia 29 

de janeiro de 2023:  

 

a) Prova Objetiva para todos os cargos será realizada no Colégio Estadual Nova Esperança 

- CENE, localizado na Av. Vereador Guilherme Leandro, 657 – Centro, Nova Esperança do Sudoeste, 

Paraná, conforme quadro de horário abaixo. 
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. 

Primeira Etapa – Prova Objetiva   
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.2 

 

Realização da Prova Objetiva  29/01/2023 

6

.2.1 

Abertura dos portões (período da manhã) 07h:30 

Fechamento dos portões (período da manhã) 08h:20 
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Início da Prova Objetiva (período da manhã) 08h:30 

 Término da Prova Objetiva (período da manhã) 11h:30 

 

 Art. 3º - O anexo deste Edital define o local de realização da prova. 

 

Art.  4º - Os candidatos com as inscrições homologadas, deverão no dia da prova (29/01/2023), 

comparecer ao seu local de prova com antecedência mínima de 30 minutos.  

 

Art. 5º - Os candidatos com as inscrições homologadas, deverão comparecer aos locais de 

prova portanto um documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica transparente 

de tinta azul ou preta, sendo ainda permitido garrafa de água transparente sem rótulo. Candidato que 

não estiver portando o documento não poderá fazer a prova. 

 

Art. 6º - Os candidatos serão recepcionados pela Coordenação Local, observando a 

necessidade de adotar e seguir as orientações dos órgãos oficiais de saúde a evitar a contaminação 

nos locais onde acontecerão as Provas do Concurso, com a obrigatoriedade dos servidores e 

candidatos adotarem as medidas de higiene, distanciamento entre pessoas, o uso de álcool gel. 

 

Art. 7º - Os candidatos que, nas datas das provas presenciais Objetiva, forem diagnosticados 

com Covid-19, ficam impedidos de realizá-las, sob pena de responderem civil e criminalmente pelo 

seu ato, não sendo aplicadas em outro momento. 

  

Art. 8º - Os candidatos que tiveram contatos com pessoas com suspeita de estarem com Covid-

19 e que ainda não foram diagnosticados e que estejam no campo da suspeita deverão comunicar a 

organização com antecedência de 24 horas a fim de realizar a prova em sala especial.  

 

 Art. 9º - Os candidatos somente poderão sair da sala de provas depois de transcorridos 60 

minutos, e poderá levar o seu caderno de provas, caso o candidato saia antes desse tempo, o mesmo 

será desclassificado.  

 

Art. 10º - Os dois últimos candidatos de cada sala ficarão retidos para assinarem juntamente 

com os fiscais daquela sala a ata e o lacre do envelope dos gabaritos. 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Nova Esperança do Sudoeste, 05 de janeiro de 2023. 

 

 

JAIME DA SILVA STANG 

Prefeito do Município de Nova Esperança do Sudoeste - PR 


