PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.972.074/0001-51
Rua Mato Grosso, 354 - CEP 87.900-000 - Fone 44-3425-8400

EDITAL DE RETIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES E NOVA DATA PARA
REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO 001/2012

A Prefeitura Municipal de Loanda, Estado do Paraná, torna pública a Retificação Parcial do Edital do
Concurso Público n.º 001/2012 de 24 de setembro de 2012, publicado na imprensa e na Sede da Prefeitura do
Município, EXCLUINDO do concurso o cargo PROFESSOR (LIBRAS).
Em razão da presente retificação, ficam prorrogadas as inscrições até o dia 04 de novembro de 2012,
devendo as mesmas serem efetuadas exclusivamente através do site www.consesp.com.br. O recolhimento do boleto
deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento das inscrições, entendendo-se como “não úteis”
exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se para tanto o horário da rede bancária, considerandose para tal o horário de Brasília, sob pena de não ser processada e recebida.
As provas ficam remarcadas para o dia 02 de dezembro de 2012, às 8h00 com exceção do cargo de
MÉDICO, cuja prova será realizada às 14h00. Os locais das provas serão divulgados através de Edital próprio que
será afixado no local de costume da Prefeitura, através de jornal com circulação no município e através do site
www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias.
Os candidatos inscritos para o cargo de Professor (LIBRAS), em razão da presente retificação terão o
direito de requerer a devolução do valor recolhido, através de requerimento que deverá ser protocolado na sede da
Prefeitura do Município de Loanda – PR, no período de 25 a 31 de outubro de 2012, no horário das 8h às 11h e das 13h
às 16h, indicando o número da agência, conta corrente e banco a ser realizado o depósito de restituição. A Prefeitura
promoverá a devolução o valor recolhido na forma indicada no requerimento do candidato.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Loanda - PR, 23 de outubro de 2012.

Álvaro de Freitas Netto
Prefeito

