
 

 

                 

 

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 

ESTADO DO PARANÁ 

 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2019 PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO  

Considerando o grande número de inscritos e a necessidade de maior tempo 

para análise dos títulos apresentados pelos candidatos no ato da inscrição do 

referido processo seletivo, o Sr. Zelirio Peron Ferrari, Prefeito Municipal no uso 

das atribuições que lhe são conferidas, determina a alteração das datas do edital 

nº 01/2019 por meio da presente retificação, devendo torna-se público a presente 

na forma abaixo: 

 

1. No item 6, da publicação e divulgação, ONDE SE LÊ: 

 

“As listas classificatórias serão divulgadas na Imprensa Oficial do Município 

“Diário da AMP”, endereço eletrônico www.pmsas.pr.gov.br, murais da 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste a partir do dia 30 de 

janeiro de 2019.”  

 

LEIA-SE:  

 

As listas classificatórias serão divulgadas na Imprensa Oficial do Município 

“Diário da AMP”, endereço eletrônico www.pmsas.pr.gov.br, murais da 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste a partir do dia 01 de 

Fevereiro de 2019. 

 

2. No item 7, subitem 7.1 e 7.2, do pedido de reconsideração ONDE SE LÊ: 

 

“7.1 O candidato terá os dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019, para 

entrar com pedido de reconsideração, exclusivamente para sua classificação, 

http://www.pmsas.pr.gov.br,/
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junto à Comissão do Processo Seletivo Simplificado junto ao setor de Recursos 

Humanos, por meio de requerimento (modelo em anexo III). 

7.2 Após analisados eventuais pedidos de reconsideração, o resultado final 

será divulgado, a partir do dia 05 de fevereiro de 2019, por meio de Edital, a 

ser publicado Imprensa Oficial do Município “Diário da AMP”, endereço 

eletrônico www.pmsas.pr.gov.br, mural da Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio do Sudoeste.” 

LEIA-SE: 

“7.1 O candidato terá os dias 04 e 05 de fevereiro de 2019, para entrar com 

pedido de reconsideração, exclusivamente para sua classificação, junto à 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado junto ao setor de Recursos 

Humanos, por meio de requerimento (modelo em anexo III). 

7.2 Após analisados eventuais pedidos de reconsideração, o resultado final 

será divulgado, a partir do dia 07 de fevereiro de 2019, por meio de Edital, a 

ser publicado Imprensa Oficial do Município “Diário da AMP”, endereço 

eletrônico www.pmsas.pr.gov.br, mural da Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio do Sudoeste.” 

 

3.  No item 8 das vagas, subitem 8.5, ONDE SE LÊ: 

 

“8.5 A primeira chamada para a distribuição de vagas realizar-se-á a partir de 

06 de fevereiro de 2019 por meio do Imprensa Oficial do Município “Diário 

da AMP”, endereço eletrônico  www.pmsas.pr.gov.br,  mural da Prefeitura 

Municipal de Santo Antônio do Sudoeste.” 

LEIA-SE: 

http://www.pmsas.pr.gov.br,/
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“8.5 A primeira chamada para a distribuição de vagas realizar-se-á a partir de 

08 de fevereiro de 2019 por meio do Imprensa Oficial do Município “Diário 

da AMP”, endereço eletrônico  www.pmsas.pr.gov.br,  mural da Prefeitura 

Municipal de Santo Antônio do Sudoeste.” 

Os demais itens e subitens do citado edital permanecem inalterados. 

Santo Antônio do Sudoeste – Pr, em 29 de janeiro de 2019. 

 

 

Zelírio Peron Ferrari 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 


