
  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2017 

EDITAL n.º 005/2017 - RETIFICAÇÃO 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHÃO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, 

TORNA PÚBLICA a retificação do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado n.º 

001/2017. 

 

1. Fica retificado o subitem 9.1. conforme segue: 

ONDE SE LÊ: 

9. DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO 

 

9.1 O candidato será excluído deste Processo Seletivo Simplificado e, se tiver sido contratado, 

ficará sujeito à rescisão contratual na ocorrência de qualquer dos subitens abaixo: 

(...) 

d) esteja com contrato em vigor, via Processo Seletivo Simplificado, Teste Seletivo, 

Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, pelo Município, na data da 

convocação para contratação; 

 

LEIA-SE: 

9. DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO 

 

9.1 O candidato será excluído deste Processo Seletivo Simplificado e, se tiver sido contratado, 

ficará sujeito à rescisão contratual na ocorrência de qualquer dos subitens abaixo: 

(...) 

d) esteja com contrato em vigor, via  este Processo Seletivo Simplificado e Contrato de 

Prestação de Serviços por Prazo Determinado, pelo Município, na data da convocação 

para contratação; 
 

2. Fica retificado o subitem 11.1.1, conforme segue: 

 

ONDE SE LÊ: 

11.1.1 O candidato que se enquadrar no descrito no item 2.5 deste edital, e já tendo 

assumido uma função, em sendo convocado para outra, não poderá rescindir o contrato 

anterior, salvo para assumir contrato de 40 (quarenta) horas semanais. 

 

LEIA-SE: 

11.1.1 O candidato que se enquadrar no descrito no item 2.5 deste edital, e já tendo 

assumido uma função, em sendo convocado para outra, não poderá assumir novo contrato,  

salvo, para assumir contrato de 40 (quarenta) horas semanais, em que o candidato deverá 



  

solicitar rescisão do contrato anterior. 

 

3. Os demais itens e anexos do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado 

permanecem inalterados. 

Pinhão, 07 de julho de2017. 

 

 

Odir Gotardo 

Prefeito Municipal 

 

 

Pricila Prestes Ferreira dos Santos 

Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 

 


