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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

EDITAL N° 095/12, DE 04 DE ABRIL DE 2012 
 

A Comissão Especial de Concurso – CEC, da Prefeitura Municipal de Arapongas, Estado 
do Paraná, instituída através da Portaria nº 310/11, de 17 de outubro de 2011, no uso das 
atribuições legais, considerando o Edital nº 171/2011, resolve tornar público a retificação do item II 
do Edital nº 087/12: 
 
Onde se lê: 
II – DA CONVOCAÇÃO PARA A PESQUISA SOCIAL 
 Todos os candidatos considerados aptos no Anexo I ficam convocados para a fase de 
Pesquisa Social para a entrega de documentos na data horário e local abaixo designado: 
DATA: de 30/03/2012 a 05/04/2012. 
HORÁRIO: das 9:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira. 
LOCAL: no Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Arapongas, situada na rua Garças, nº 
750, Centro, Arapongas – PR. 

O servidor do município que receber a documentação preencherá formulário específico 
que apontará que este entregou os documentos. Ressaltamos que é de inteira responsabilidade 
do candidato(a) a conferência do contido no envelope entregue na Prefeitura de Arapongas. Este 
documento apenas certifica que o mesmo entregou documentos, e não quais os documentos 
entregues, visto que é obrigação do candidato observar o contido no item 5.3.4.3 do Edital nº 
171/11. Tal formulário será assinado por ambas as partes (servidor e candidato) e emitido em 02 
(duas) vias (1 será entregue ao candidato como comprovante, e a outra anexada aos exames) 
bem como constará a assinatura do candidato, juntamente com o responsável pelo recebimento. 

Fica esclarecido que cada candidato deverá apresentar de uma só vez todos os 
documentos. Após o 1º protocolo os exames serão lacrados em envelope específico, não podendo 
ser acrescidos de nenhum outro documento entregue posteriormente. 
 
Leia-se: 
II – DA CONVOCAÇÃO PARA A PESQUISA SOCIAL 
Todos os candidatos considerados aptos no Anexo I ficam convocados para a fase de Pesquisa 
Social para a entrega de documentos na data horário e local abaixo designado: 
DATA: de 30/03/2012 a 05/04/2012. 
HORÁRIO: das 9:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira. 
LOCAL: no Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Arapongas, situada na rua Garças, nº 
750, Centro, Arapongas – PR. 

O servidor do município que receber a documentação preencherá formulário específico 
que apontará que este entregou os documentos. Ressaltamos que é de inteira responsabilidade 
do candidato(a) a conferência do contido no envelope entregue na Prefeitura de Arapongas. Este 
documento apenas certifica que o mesmo entregou documentos, e não quais os documentos 
entregues, visto que é obrigação do candidato observar o contido no item 5.3.4.3 do Edital nº 
171/11. Tal formulário será assinado por ambas as partes (servidor e candidato) e emitido em 02 
(duas) vias (1 será entregue ao candidato como comprovante, e a outra anexada aos exames) 
bem como constará a assinatura do candidato, juntamente com o responsável pelo recebimento. 

Fica esclarecido que cada candidato deverá apresentar de uma só vez todos os 
documentos. Após o 1º protocolo os exames serão lacrados em envelope específico, não podendo 
ser acrescidos de nenhum outro documento entregue posteriormente. 

Por ocasião de ter sido decretado ponto facultativo e o Centro Administrativo não 
abrir no dia 05/04/2012 (último dia para a entrega dos documentos da pesquisa social), fica 
estabelecido para a entrega dos mesmos, nesta data, o endereço e horários abaixo 
mencionados: 
HORÁRIO: das 9:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h. 
LOCAL: no Prédio da Guarda Municipal (antigo fórum de Arapongas) – ao lado da Igreja 
Matriz (Santuário Nossa Senhora Aparecida), situado na Praça Pio XII, s/nº, Centro, 
Arapongas – PR. 
 

      Arapongas, 04 de abril de 2012. 
 
 
 

SANDRA MARA PODANOSCHE 
Presidente da CEC 


