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SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE 
RETIFICAÇÃO 001 DO EDITAL DE CERTAME SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2016 

 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, por meio da Diretoria de 
Administração e Finanças ̶ Coordenadoria de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições 
legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição 
Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA, a retificação dos itens 8.1, 
8.2, 22, 31 e 46 do Edital nº 001/2016. 
 
  
I. Acerca do item 8.1 do Edital nº 001/2016, onde se lê:  
 
8.1. As inscrições serão realizadas no período de 02 de maio de 2016 até as 16h de 03 de junho 
de 2016. Para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação I, II e III, Analista de 
Desenvolvimento Municipal - Área de atuação: Engenharia Civil e Advogado, o valor da inscrição 
é igual a R$ 120,00 (cento e vinte reais); para o cargo de Assistente de suporte técnico 
administrativo, a inscrição será no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). 
 
Leia-se:  
 
8.1. As inscrições serão realizadas no período de 02 de maio de 2016 até as 16h de 22 de julho 
de 2016. Para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação I, II e III, Analista de 
Desenvolvimento Municipal - Área de atuação: Engenharia Civil e Advogado, o valor da inscrição 
é igual a R$ 120,00 (cento e vinte reais); para o cargo de Assistente de suporte técnico 
administrativo, a inscrição será no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). 

 
 

II. Acerca do item 8.2 do Edital nº 001/2016, onde se lê:  
 
8.2. imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento, impreterivelmente, até o dia 03 de 
junho de 2016, observado o horário de expediente bancário (horário de Brasília). 
 
Leia-se: 
 
8.2. imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento, impreterivelmente, até o dia 22 de julho 
de 2016, observado o horário de expediente bancário (horário de Brasília). 
 
 
III. Por meio desta retificação, também altera-se a data da prova, prevista nos itens 22, 31 e 
46 do Edital nº 001/2016, para dia 07 de agosto de 2016. 
 
Parágrafo único. Os candidatos que efetuaram o pagamento da inscrição até a data da 
publicação desta retificação e não possam participar da prova na data de 07 de agosto de 2016, 
poderão solicitar o ressarcimento via mensagem pelo Ambiente do Candidato. 
 


