
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011 

Edital Nº 02.01/2011 
 

Em cumprimento às determinações do Senhor ALDOIR BERNART – Prefeito do Município 
de Catanduvas – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no arti-
go 37, inciso II da Constituição Federal, a Comissão Especial de Concurso nomeada pela Portaria  nº 
22/2011 de 07 de novembro de 2011, resolve tornar público a retificação do Edital nº 01.01/2011. 

 

ONDE SE LÊ: 
3.1.1 –  Será admitida à inscrição SOMENTE via internet , no endereço eletrônico www.saber.srv.br, 

solicitada no período de 00h00 horas de 1º de dezembro de 2011 até as 23h59m in do dia 
21 de dezembro de 2011. 

3.1.8 - Aos interessados que não possuem acesso a Internet, serão disponibilizados terminais com 
internet e assistência no período de 1º de dezembro de 2011 a 21 de dezembro de 2011, em 
dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08 às 11 horas, das 13 às 16h30min e das 19 às 21 
horas, na Biblioteca Púbica Municipal de Catanduvas, situada na Av. dos Pioneiros, 459, 
Centro– Catanduvas - PR, portando documentos pessoais. 

3.1.10 -  Não serão confirmadas as inscrições cujo pagamento tenha sido realizado após o horário 
limite de compensação bancária do dia 22 de dezembro de 2011.  

3.4.7 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço 
eletrônico www.saber.srv.br, imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o 
pagamento até o dia 22 de dezembro de 2011, conforme procedimentos descritos neste edi-
tal. 

 
LEIA-SE: 

3.1.1 –  Será admitida à inscrição SOMENTE via internet , no endereço eletrônico www.saber.srv.br, 
solicitada no período de 00h00 horas de 1º de dezembro de 2011 até as 23h59m in do dia 
30 de dezembro de 2011. 

3.1.8 - Aos interessados que não possuem acesso a Internet, serão disponibilizados terminais com 
internet e assistência no período de 1º de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, em 
dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08 às 11 horas, das 13 às 16h30min e das 19 às 21 
horas, na Biblioteca Púbica Municipal de Catanduvas, situada na Av. dos Pioneiros, 459, 
Centro– Catanduvas - PR, portando documentos pessoais. 

3.1.10 -  Não serão confirmadas as inscrições cujo pagamento tenha sido realizado após o horário 
limite de compensação bancária do dia 31 de dezembro de 2011.  

3.4.7 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço 
eletrônico www.saber.srv.br, imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o 
pagamento até o dia 31 de dezembro de 2011, conforme procedimentos descritos neste edi-
tal. 

 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura do Município de Catanduvas, Estado do Paraná, em 12 de dezembro de 2011. 

 
 

ALDOIR BERNART 
Prefeito Municipal 

 
 

KATIANA PANHO 
   Presidente da Comissão Especial de Concurso Público  


