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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013 
EDITAL DE CONCURSO Nº 02.01/2013 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
 

O Prefeito do Município de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público a retificação do Edital de 
Concurso nº 01.01/2013 e de seu anexo IV, referente ao CONCURSO PÚBLICO de provas escritas, Provas Práticas e Provas de Títulos 
para preenchimento dos cargos no quadro de colaboradores ou cargos que venham a existir ou forem criados dentro do prazo de 
validade deste concurso ou para formação de Cadastro Reserva, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no 
Edital nº 01.01/2013, tudo em conformidade com os dispositivos constitucionais pertinentes e com a Comissão Organizadora do 
Concurso Público, positivada pela Portaria  nº. 058/2013, publicada em 10 de Abril de 2013.  

 
 

ONDE SE LÊ: 
 
2 – DAS INSCRIÇÕES 
2.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico www.institutobrasil.net.br, no período 
compreendido entre as 08h (horário de Brasília) de 30 de abril de 2013 até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 20 de maio de 
2013. 
2.8.7 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço eletrônico 
www.institutobrasil.net.br, imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento até o dia 21 de maio de 
2013, conforme procedimentos descritos neste edital. 
 
3.2 - O candidato portador de deficiência deverá enviar, obrigatoriamente, via SEDEX, postado até o dia 20 de maio de 2013, para o  
INSTITUTO BRASIL – Assessoria Brasileira de Concursos Ltda., Rua Dr. Sandino Erasmo de Amorim, 1395, Bairro Jardim Maria Luiza, 
Cascavel – PR CEP: 85.819-690, laudo médico ou atestado (original ou cópia autenticada) indicando a espécie, o grau ou o nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da classificação internacional de doenças (CID) vigente, bem como a 
provável causa da deficiência, bem como ao enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal nº. 3.298/1999, alterado pelo 
Decreto Federal n° 5.296/2004. Não serão considerados resultados de exames e/ou documentos diferentes do descrito e/ou que 
tenham sido emitidos há mais de 90 (noventa) dias. 
 
6.3 – Das Disposições Gerais Sobre a Prova Objetiva 
6.3.1 - As provas escritas objetivas somente serão realizadas na data provável de 09 de junho de 2013. Os horários e  locais serão 
divulgados no edital de homologação das inscrições. 

 

7 – DA SEGUNDA ETAPA – PROVAS DE APTIDÃO PRÁTICA E DE TÍTULOS 

7.1 – Da Prova de Aptidão Prática 
7.1.1 - A prova prática será aplicada aos cargos de Operador de Máquina e Operador de Máquina Leve, no dia 06 de julho de 2013, 
às 08 horas, devendo o candidato comparecer em frente à Prefeitura Municipal de Itaipulândia – PR, para o deslocamento ao local 
da prova prática. 

 

7.2 – Da Prova de Títulos 
7.2.2 - A prova de títulos será realizada no dia 06 de julho de 2013, na Prefeitura Municipal de Itaipulândia, em sala especial para 
este fim, das 08h às 11h30min. 

 
 
LEIA-SE: 

 
2 – DAS INSCRIÇÕES 
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2.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico www.institutobrasil.net.br, no período 
compreendido entre as 08h (horário de Brasília) de 30 de abril de 2013 até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 29 de maio de 
2013. 
2.8.7 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço eletrônico 
www.institutobrasil.net.br, imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento até o dia 31 de maio de 
2013, conforme procedimentos descritos neste edital. 
 
3.2 - O candidato portador de deficiência deverá enviar, obrigatoriamente, via SEDEX, postado até o dia 29 de maio de 2013, para o  
INSTITUTO BRASIL – Assessoria Brasileira de Concursos Ltda., Rua Dr. Sandino Erasmo de Amorim, 1395, Bairro Jardim Maria Luiza, 
Cascavel – PR CEP: 85.819-690, laudo médico ou atestado (original ou cópia autenticada) indicando a espécie, o grau ou o nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da classificação internacional de doenças (CID) vigente, bem como a 
provável causa da deficiência, bem como ao enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal nº. 3.298/1999, alterado pelo 
Decreto Federal n° 5.296/2004. Não serão considerados resultados de exames e/ou documentos diferentes do descrito e/ou que 
tenham sido emitidos há mais de 90 (noventa) dias. 
 
6.3 – Das Disposições Gerais Sobre a Prova Objetiva 
6.3.1 - As provas escritas objetivas somente serão realizadas na data provável de 30 de junho de 2013. Os horários e  locais serão 
divulgados no edital de homologação das inscrições. 

 

7 – DA SEGUNDA ETAPA – PROVAS DE APTIDÃO PRÁTICA E DE TÍTULOS 

7.1 – Da Prova de Aptidão Prática 
7.1.1 - A prova prática será aplicada aos cargos de Operador de Máquina e Operador de Máquina Leve, no dia 20 de julho de 2013, 
às 08 horas, devendo o candidato comparecer em frente à Prefeitura Municipal de Itaipulândia – PR, para o deslocamento ao local 
da prova prática. 

 

7.2 – Da Prova de Títulos 
7.2.2 - A prova de títulos será realizada no dia 20 de julho de 2013, na Prefeitura Municipal de Itaipulândia, em sala especial para 
este fim, das 08h às 11h30min. 
 

ONDE SE LÊ:                                   Anexo VI  - CRONOGRAMA  

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 30/04/2013 

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição 30/04 a 03/05/2013 

Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 16/05/2013 

Período de Inscrição 30/04 a 20/05/2013 

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

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

28/05/2013 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  29 e 31/05/2013 

Data Provável da Prova Objetiva 09/06/2013 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 09/06/2013 às 20 horas. 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da 
prova escrita 

10 e 11/06/2013 

Publicação do resultado final da prova objetiva, do gabarito oficial 
e convocação para prova prática e títulos 

21/06/2013 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da 
prova objetiva 

24 e 25/06/2013  
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Data provável da Prova prática e títulos 06/07/2013 

Publicação do resultado final da prova prática e títulos 16/07/2013 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da 
prova prática e títulos 

17 e 18/07/2013 

Homologação do resultado final 20/07/2013 

 
 

LEIA-SE:                                   Anexo VI  - CRONOGRAMA  

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 30/04/2013 

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição 30/04 a 03/05/2013 

Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 16/05/2013 

Período de Inscrição 30/04 a 29/05/2013 

Último dia para pagamento do boleto bancário 31/05/2013 

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

12/06/2013 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  13 e 14/06/2013 

Data Provável da Prova Objetiva 30/06/2013 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 30/06/2013 às 20 horas. 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da 
prova escrita 

01 e 02/07/2013 

Publicação do resultado final da prova objetiva, do gabarito oficial 
e convocação para prova prática e títulos 

10/07/2013 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da 
prova objetiva 

11 e 12/07/2013  

Data provável da Prova prática e títulos 20/07/2013 

Publicação do resultado final da prova prática e títulos 24/07/2013 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da 
prova prática e títulos 

25 e 26/07/2013 

Homologação do resultado final 31/07/2013 

 
Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Prefeitura do Município de Itaipulândia, Estado do Paraná 
 
Em 07  de maio de 2013. 

_____________________________ 
Prefeito Municipal 

 
____________________________________________ 
   Presidente da Comissão Especial de Concurso Público  


