EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02 AO EDITAL DE ABERTURA Nº. 01/2012

O Prefeito Municipal de Paranaguá, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais,
resolve:
TORNAR PÚBLICO
o presente Edital de Retificação ao Edital de Abertura nº 01/2012, destinado a abertura
de vagas através do Concurso Público Municipal n°. 01/2012 para provimento dos
cargos efetivos vagos e dos que vagarem na vigência deste concurso para os cargos
constantes no item 2 (dois) deste Edital, os quais integram a Estrutura de Cargos de
Provimento Efetivo da Administração Direta, previstos no Plano de Carreira, Cargos e
Salários, sendo regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Paranaguá.

Art. 1º - Retificar os itens do Edital de Abertura nº 01/2012, como segue abaixo:

ONDE SE LÊ:

2.17 – AUXILIAR DE LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO
Requisitos/escolaridade para investidura
1ª à 4ª Série do Ensino Fundamental
no cargo
Completo, quando da posse.
Salário
R$ 800,00
No de vagas
01
Jornada de trabalho
40 horas semanais
Taxa de inscrição
R$ 50,00
Tipos de provas

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos
na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais
Matemática e Português.

5.10 – O Edital, com a relação dos candidatos contemplados ou não com o
benefício da isenção do valor da taxa de inscrição, será afixado no Paço
Municipal, publicado no Órgão Oficial do Município e divulgado no endereço
eletrônico www.fauel.org.br.

5.11 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão
acessar o endereço eletrônico www.fauel.org.br, se cadastrar e imprimir o
Boleto Bancário para pagamento até o dia 29 de fevereiro de 2012, conforme
procedimentos descritos neste edital.

LEIA-SE:

2.17 – AUXILIAR DE LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO
Requisitos/escolaridade para investidura
1ª à 4ª Série do Ensino Fundamental
no cargo
Completo, quando da posse.
Salário
R$ 622,00
No de vagas
01
Jornada de trabalho
40 horas semanais
Taxa de inscrição
R$ 50,00
Tipos de provas

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos
na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais
Matemática e Português.

5.10 – O Edital, com a relação dos candidatos contemplados ou não com o
benefício da isenção do valor da taxa de inscrição, será afixado no Paço
Municipal, publicado no Órgão Oficial do Município e divulgado no endereço
eletrônico www.fauel.org.br, a partir do dia 06/03/2012.
5.11 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão
acessar o endereço eletrônico www.fauel.org.br, se cadastrar e imprimir o
Boleto Bancário para pagamento do dia 07 à 09 de Março de 2012, conforme
procedimentos descritos neste edital.

Paranaguá, 29 de Fevereiro de 2012.
__________________________________
Prefeito Municipal

