PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL 03.01/2017
CONCURSO PÚBLICO 01/2017
O Prefeito Municipal de Ibema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante
as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com o artigo 37, II, da Constituição
Federal e demais disposições atinentes à matéria.
TORNA PÚBLICO: ERRATA DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01.01/2017, ITENS : 6.8,6.9
e 7.1:

ERRATA
Onde se lê:
6.8 Os locais e o horário de realização das provas objetivas estarão disponíveis para consulta
na Internet, nos endereços www.fadct.org.br e www.pibema.pr.gov.br, a partir da data provável
de 05 de setembro de 2017.
6.9 As provas objetivas terão a duração de 3 horas e serão aplicadas na data provável de 10
de setembro de 2017.
7.1 A Prova Prática será realizada na data provável de 01/10/2017, com local e horário
estabelecido no Edital de Convocação para Prova Prática que será divulgado nos sites
www.fadct.org.br e www.pibema.pr.gov.br e no órgão oficial do município. Não serão aceitos,
em hipótese alguma, pedidos de realização do exame fora da data, horário e local
estabelecidos pelo Edital de convocação para a realização da Prova Prática.

Leia se:
6.8 Os locais e o horário de realização das provas objetivas estarão disponíveis para consulta
na Internet, nos endereços www.fadct.org.br e www.pibema.pr.gov.br, a partir da data provável
de 31 de agosto de 2017.
6.9 As provas objetivas terão a duração de 3 horas e serão aplicadas na data provável de 03
de setembro de 2017.
7.1 A Prova Prática será realizada na data provável de 24/09/2017, com local e horário
estabelecido no Edital de Convocação para Prova Prática que será divulgado nos sites
www.fadct.org.br e www.pibema.pr.gov.br e no órgão oficial do município. Não serão aceitos,
em hipótese alguma, pedidos de realização do exame fora da data, horário e local
estabelecidos pelo Edital de convocação para a realização da Prova Prática.
Ibema-Pr., 16 de agosto de 2017.

Adelar Arrosi
Prefeito

