CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL
Edital de Concurso Nº 03/2018
Em cumprimento às determinações do Senhor GILBERTO A. CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR –
Presidente da Câmara Municipal de Palmital – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a Comissão Especial de Concurso nomeada pela Portaria nº
016/2018, RESOLVE, por motivos de problemas técnicos no pagamento e compensação do boleto bancário do presente
concurso,
TORNAR PÚBLICO
1º - A prorrogação do período de inscrições até o dia 05 de novembro de 2018, sendo que o pagamento da
taxa de inscrição poderá ser realizada até o dia 06 de novembro de 2018.
2º - O pagamento poderá ser realizado de duas formas:
2.1 - Pagamento do boleto bancário gerado no momento da finalização da inscrição no presente Concurso
Público; OU
2.2 - Após realizada sua inscrição através do site www.saber.srv.br, efetue um depósito bancário do valor
da inscrição, no banco SICREDI, Agência 0710-2, conta corrente 25922-5, favorecido Instituto Saber. Envie via e-mail
para institutosaber@gmail.com, o comprovante de depósito, informando nome completo do candidato e cargo pretendido
no concurso.
3º - O Edital de homologação das inscrições será publicado no dia 09 de novembro de 2018, sendo que os
dias 12 e 13 de novembro de 2018 será o prazo de recursos perante o referido edital.
4º - A prova escrita será aplicada no dia 18 de novembro de 2018, conforme previsto no cronograma do
Edital nº 01/2018.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara do Município de Palmital, Estado do Paraná, em 29 de Outubro de 2018.
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