
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

 R E T I F I C A Ç Ã O  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 0 1 / 2 0 0 9

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO, ESTADO DO PARANÁ, com sede à Avenida Trifon Hanyczm, 220, nesta cidade, TORNA PÚBLICO, 
mediante as condições estipuladas no Edita de Abertural e demais disposições legais aplicáveis, a seguinte alteração:

Onde se lê:

3.1.2 O boleto referente à inscrição deverá ser pago até o seu vencimento no dia 18/11/2009.

4.4.2 enviar, até o dia 18/11/2009, via Sedex com AR (aviso de recebimento), cópia da carteira de identidade oficial e laudo médico original ou 
cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos doze meses, para:

AOCP Concursos Públicos
Concurso Público Prefeitura do Município de Pinhão - Laudo Médico
Rua Neo Alves Martins, 1377, Loja 01, Zona 03
Maringá - PR
Cep 87.050-110

4.4.3 O candidato portador de deficiência que necessitar de atendimento especial para realização das provas deverá declarar esta intenção 
conforme o item 4.4.1 e enviar o laudo médico mencionado no item 4.4.2, até o dia 18/11/2009,  impreterivelmente,  via Sedex com AR 
(aviso de recebimento).

9.1 O gabarito provisório da prova escrita objetiva será divulgado no dia 30/11/2009, a partir das 17h, no endereço eletrônico www.aocp.com.br 
e em mural na sede da Prefeitura do Município de Pinhão.

10.1 A relação com os nomes dos candidatos aprovados/classificados na prova escrita objetiva será publicada na data provável de 02/12/2009, 
através de edital. A relação também será  disponibilizada no site www.aocp.com.br e em mural na sede da Prefeitura do Município de 
Pinhão. Também será publicada (caso haja) a relação dos candidatos aprovados portadores de deficiências.

Leia se:

3.1.2 O boleto referente à inscrição deverá ser pago até o seu vencimento no dia 19/11/2009.

4.4.2 enviar, até o dia 19/11/2009, via Sedex com AR (aviso de recebimento), cópia da carteira de identidade oficial e laudo médico original ou 
cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos doze meses, para:

AOCP Concursos Públicos
Concurso Público Prefeitura do Município de Pinhão - Laudo Médico
Rua Neo Alves Martins, 1377, Loja 01, Zona 03
Maringá - PR
Cep 87.050-110

4.4.3 O candidato portador de deficiência que necessitar de atendimento especial para realização das provas deverá declarar esta intenção 
conforme o item 4.4.1 e enviar o laudo médico mencionado no item 4.4.2, até o dia 19/11/2009,  impreterivelmente,  via Sedex com AR 
(aviso de recebimento).

9.1 O gabarito provisório da prova escrita objetiva será divulgado no dia 16/12/2009, a partir das 17h, no endereço eletrônico www.aocp.com.br 
e em mural na sede da Prefeitura do Município de Pinhão.

10.1 A relação com os nomes dos candidatos aprovados/classificados na prova escrita objetiva será publicada na data provável de 16/12/2009 , 
através de edital. A relação também será  disponibilizada no site www.aocp.com.br e em mural na sede da Prefeitura do Município de 
Pinhão. Também será publicada (caso haja) a relação dos candidatos aprovados portadores de deficiências.

Pinhão, 06 de novembro de 2009.

José Vitorino Prestes
Prefeito Municipal de Pinhão - PR
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