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ALTERAÇÃO DE EDITAL 004/2009 
 

  A Comissão do Concurso Público regido pelo Edital Nº 004/2009, publicado 

no Diário Oficial - Atos do Município de Pinhais no dia 03/09/2009, divulgado no portal 

www.pinhais.pr.gov.br e no site www.fafipa.org/concurso/ no dia 03/09/2009, informa aos 

candidatos, que: 

 

 Diante da alteração do Decreto nº 654/2004, no que se refere aos requisitos para 

investidura no cargo de Técnico Educacional, para atender o disposto no artigo 2º da 

Resolução nº 1 de 27 de março de 2008, do Ministério da Educação . . . 

 Onde Se Lê:  Ensino Médio com Habilitação em Magistério; Conhecimentos de 
Informática 
 Leia-Se:  Ensino Médio com Habilitação em Magistério; ou Normal Superior, ou 
Pedagogia; Conhecimentos de Informática. 
 

 Sendo assim torna pública: 
 

1. a prorrogação de 07 (sete) dias do período de inscrições, alterando o disposto no item 
3.1.1 do edital de abertura do concurso público – Edital nº 004/2009, sendo a prorrogação 
compreendida entre as 8 horas do dia 28 de setembro de 2009  às 23 horas e 59 
minutos  do dia 04 de outubro de 2009 , sendo considerado horário oficial o de Brasília – 
DF, devendo o candidato preencher, obrigatoriamente, de forma completa e correta todos 
os campos da ficha de solicitação de inscrição, fazer a conferência das informações 
fornecidas, imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de inscrição em qualquer agência 
bancária ou lotérica do território nacional, ou pela internet via “bankline” até, inclusive, o dia 
05 de outubro de 2009 ; 

2. a data da Prova de Conhecimentos, disposta no item 5.2 do Edital de abertura do 
Concurso Público – Edital nº 004/2009, será alterada e divulgada posteriormente ao 
período de prorrogação das inscrições, bem como os locais de prova, que serão indicados 
por meio de Edital afixado no prédio da Prefeitura Municipal de Pinhais e disponibilizado no 
site www.pinhais.pr.gov.br; 

       Pinhais, 22 de setembro de 2009. 

 

CLARICE APARECIDA MOURA DE LIMA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

Publicado no Agora Paraná nº 1915 de 22/09/09.  
 


