PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PR
RETIFICAÇÃO N.º 01
CONCURSO PÚBLICO N.º 005/2020
O Prefeito do Município de Campo Largo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a
prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade e mediante as
demais condições estipuladas no Edital de Concurso Público n.º 005/2020 promovido pelo Município de Campo
Largo, TORNA PÚBLICO a presente RETIFICAÇÃO, para divulgar o que segue:
Art. 1º

Fica ALTERADO a TABELA 12.6 referente ao TESTE DE APTIDÃO FÍSICA do Edital de Abertura do
Concurso Público nº 005/2020, passando este a conter a seguinte descrição:

ONDE SE LÊ:
TABELA 12.6
CORRIDA DE 2400 METROS - MASCULINO (T3)
Tempo

Pontos

Até 10:00 (dez minutos e zero segundos)
De 10:01 à 11:59 (dez minutos e um segundo à dez minutos
e cinquenta e nove segundos)
De 11:00 à 11:59 (onze minutos e zero segundos à onze
minutos e cinquenta e nove segundos)
De 12:00 ou mais (doze minutos e zero segundos)

100
70
30
00

LEIA-SE:
TABELA 12.6
CORRIDA DE 2400 METROS - MASCULINO (T3)
Tempo
Até 10:00 (dez minutos e zero segundos)
De 10:01 à 10:59 (dez minutos e um segundo à dez minutos
e cinquenta e nove segundos)
De 11:00 à 11:59 (onze minutos e zero segundos à onze
minutos e cinquenta e nove segundos)
De 12:00 ou mais (doze minutos e zero segundos)

Art. 2º

Pontos
100
70
30
00

Fica ALTERADO o subitem 10.1 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 005/2020, no que se refere
ao período de realização da prova objetiva, passando este a conter a seguinte descrição:

ONDE SE LÊ:
10.1

A prova objetiva será aplicada no Município de Campo Largo ou Curitiba, Estado do Paraná, no
período matutino. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes no
município, a Instituição Organizadora e a Comissão Organizadora do Concurso Público se
reservam ao direito de alocar os locais de prova em cidades próximas àquelas inicialmente
determinadas para esse fim.

LEIA-SE:
10.1

A prova objetiva será aplicada no Município de Campo Largo ou Curitiba, Estado do Paraná, no
período vespertino. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes
no município, a Instituição Organizadora e a Comissão Organizadora do Concurso Público se
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reservam ao direito de alocar os locais de prova em cidades próximas àquelas inicialmente
determinadas para esse fim.

Art. 3º

Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Largo, 19 de fevereiro de 2020.

Marcelo Puppi
Prefeito do Município
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