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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017 
ERRATA DO EDITAL DE ABERTURA - N° 001 

 
O Município de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná, através da Comissão Especial do Concurso Público n° 
001/2017, instituída pelo Decreto nº 114/2017, TORNA PÚBLICO a errata do Edital de Abertura n° 001, 
conforme o que segue: 
 

Página Item  Onde se lê Leia-se 

4 6.1. O Edital de homologação das inscrições será 
divulgado no endereço eletrônico 
www.eplconcursos.com.br e 
www.saopedrodoiguacu.pr.gov.br , até a data 
de 09 de janeiro de 2017. 

O Edital de homologação das inscrições 
será divulgado no endereço eletrônico 
www.eplconcursos.com.br e 
www.saopedrodoiguacu.pr.gov.br , até a 
data de 09 de janeiro de 2018. 
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4 7.1. 7.1. Na data de 16 de janeiro de 2017, será 
divulgado o edital com a data e horário de 
aplicação das provas objetivas, através do 
endereço eletrônico 
www.eplconcursos.com.br e 
www.saopedrodoiguacu.pr.gov.br. 
 

7.1. Na data de 16 de janeiro de 2018, 
será divulgado o edital com a data e 
horário de aplicação das provas objetivas, 
através do endereço eletrônico 
www.eplconcursos.com.br e 
www.saopedrodoiguacu.pr.gov.br. 
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4 7.2. 7.2. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório 
e classificatório, será aplicada na cidade de 
São Pedro do Iguaçu-PR; sendo aplicadas na 
data de 28 de janeiro de 2017, em horário a 
ser divulgados através do edital indicado no 
item 7.1.  
 

7.2. A Prova Objetiva, de caráter 
eliminatório e classificatório, será 
aplicada na cidade de São Pedro do 
Iguaçu-PR; sendo aplicadas na data de 28 
de janeiro de 2018, em horário a ser 
divulgados através do edital indicado no 
item 7.1.  
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6 9.9. 9.9. O resultado preliminar da Prova de Títulos 
será divulgado através do site 
www.eplconcursos.com.br, a partir de 07 de 
fevereiro de 2017. 

9.9. O resultado preliminar da Prova de 
Títulos será divulgado através do site 
www.eplconcursos.com.br, a partir de 07 
de fevereiro de 2018. 
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6 11.3. 11.3. O resultado preliminar da prova objetiva 
e da prova de títulos do Concurso será 
divulgado no endereço eletrônico através do 
endereço eletrônico 
www.eplconcursos.com.br e 
www.saopedrodoiguacu.pr.gov.br, a partir do 
dia 07 de fevereiro de 2017. 

11.3. O resultado preliminar da prova 
objetiva e da prova de títulos do 
Concurso será divulgado no endereço 
eletrônico através do endereço 
eletrônico www.eplconcursos.com.br e 
www.saopedrodoiguacu.pr.gov.br, a 
partir do dia 07 de fevereiro de 2018. 
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6 11.4. 11.4. O resultado final, contendo apenas os 
aprovados, será divulgado através do 
endereço eletrônico 
www.eplconcursos.com.br e 
www.saopedrodoiguacu.pr.gov.br,  a partir da 
data de 20 de fevereiro de 2017,  dele não 
caberá recurso. 

11.4. O resultado final, contendo apenas 
os aprovados, será divulgado através do 
endereço eletrônico 
www.eplconcursos.com.br e 
www.saopedrodoiguacu.pr.gov.br,  a 
partir da data de 20 de fevereiro de 
2018,  dele não caberá recurso. 

 
São Pedro do Iguaçu-PR; 28 de novembro de 2017. 

       
 
Comissão Especial do Concurso Público: 
 
Aldoir Zampiva    José Vander Marques   Onilda Alves Pereira  
Presidente     Membro    Membro 
    

 
 

Liomar dos Santos da Silva  Amarilda Aparecida Viganó  
Membro    Membro 
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