
Município de Palmas
Estado do Paraná

Edital nº 2/2017 – D

Edital de Retificação do Edital Inicial do Processo Seletivo
Simplificado – PSS para Seleção de Servidores Públicos

Celetistas

O Prefeito  Municipal  de  Palmas,  Estado  do  Paraná,  Dr.  Kosmos
Panayotis Nicolaou, no uso das atribuições legais conferidas pelo do artigo 37,
inciso IX, da Constituição Federal e artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, e nos
termos da Lei Municipal nº 2.492/2017, de 6 de julho de 2017, considerando
questões técnicas relativas  ao  elevado  número  de  candidatos  do  Processo
Seletivo Simplicado (PSS) regido pelo Edital nº 2/2017-A, de 14 de julho de
2017,

Resolve:

TORNAR PÚBLICO  o  presente  Edital,  retificando  disposições  do
edital inicial do Processo Seletivo Simplificado – PSS (Edital nº 2/2017-A, de 14
de julho de 2017), como segue:

1. Fica retificado o edital inicial, que passa a vigorar com a seguinte redação,
nos itens adiante especificados:

“8.1  O  resultado  do  PSS,  com  a  Classificação
Provisória dos Candidatos, será divulgado no dia 31
de agosto de 2017 em Edital próprio, disponível nos
Murais do Prédio Central de Prefeitura Municipal de
Palmas  e  no  site www.pmp.pr.gov.br  .   bem como
nos  órgãos  de  divulgação  dos  atos  oficiais  do
Município de Palmas.
[…]
9.1  O  resultado  final  será  divulgado  em  6  de
setembro de 2017, nos Murais do Prédio Central de
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Prefeitura  Municipal  de  Palmas  e  no  site
www.pmp.pr.gov.br  .   bem  como nos  órgãos  de
divulgação dos atos oficiais do Município de Palmas.
[…]
10.1 No dia 31 de agosto de 2017 será divulgada a
Classificação  Provisória  nos  Murais  do  Prédio
Central de Prefeitura Municipal de Palmas e no site
www.pmp.pr.gov.br  .   bem  como nos  órgãos  de
divulgação dos atos oficiais do Município de Palmas.
[…]
10.5  O Recurso contra o resultado provisório deve
ser  protocolado  pessoalmente  no  Departamento
Municipal de Administração, no Prédio da Prefeitura
Municipal, no dia  1º de setembro de 2017, das 8h
(oito  horas)  às  11h30min  (onze  horas  e  trinta
minutos),  e  das  13h (treze horas)  às  17h30min
(dezessete horas e trinta minutos).
[…]
10.6  No  dia  6  de  setembro  de  2017 será
publicado  o  resultado  final  do  teste  seletivo,
sendo  considerados  aprovados  aqueles  que
possuírem  nota  igual  ou  superior  que  50
(cinquenta) pontos.
[…]
10.10 Após o julgamento dos Recursos, será emitida
nova  Lista  de  Classificação  Final,  com divulgação
nos Murais do Prédio Central de Prefeitura Municipal
de  Palmas,  no  site  www.pmp.pr.gov.br e  nos
órgãos de divulgação dos atos oficiais do Município
de Palmas no dia 6 de setembro de 2017.” (NR)

Palmas, Paraná, em 28 de agosto de 2017.

Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal
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