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PROCESSO SELETIVO N° 001/2013 
EDITAL Nº. 03.001/2013 

 

O Município de Diamante D’oeste, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Renato Antonio Pereira, 
que, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, a Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo designada pela portaria nº 090/2013 de 11 de junho de 2013, resolve 

TORNAR PÚBLICO: 
 
1º - A prorrogação das inscrições para o Processo Seletivo Municipal de provas escritas para a contratação de 
servidores por tempo determinado de 01 (um) ano, sob o regime da CLT, prorrogável por igual período, até o dia 04 de 
julho de 2013, sendo 05 de julho o último dia para pagamento do boleto bancário. 
 
2º - A prova escrita será realizada no dia 14 de julho de 2013, em local a ser definido no edital de homologação das 
inscrições. 
 
3º - Altera-se o cronograma, constante do anexo V do Edital Nº 01.001/2013, conforme descrito a seguir: 
 

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 13/06/2013 

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição 13 e  14/06/2013 

Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 17/06/2013 

Período de Inscrição 13 a 20      13/06 a 04/07/2013  

Último dia para pagamento do boleto bancário 21/06                     05/07/2013 

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para 
realização das provas objetivas. 

26/06                      10/07/2013 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  27 e 28/06          11 e 12/07/2013 

Data Provável da Prova Objetiva 30/06                    14/07/2013 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 30/06        14/07/2013 às 20h 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita         01 e 02             15 e 16/07/2013 

Publicação do resultado final da prova objetiva e do gabarito oficial 04                    17/07/2013 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova objetiva          05 e 08            18 e 19/07/2013 

Homologação do resultado final 10                     23/07/2013 

 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Prefeitura Municipal de Diamante D’oeste, Estado do Paraná, em 26 de junho de 2013. 

 
_____________________________________ 

Presidente da Comissão Organizadora 
 

_____________________________________ 
Prefeito Municipal  

Diamante D’oeste – PR 

 


