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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

Edital n.º 32/2018 - RETIFICAÇÃO 

 

O Prefeito de São João, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 

estipuladas neste Edital,em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em 

conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através da Portaria nº 5.065/2018, TORNA PÚBLICA 

a seguinte retificação do edital de abertura de nº 22/2018. 

 

ONDE SE LÊ: 
8.5.5 - Para participar da prova de aptidão física o candidato deverá estar em perfeitas condições físicas para a 
realização dos testes, atestada por meio de atestado médico e declaração fornecida pela banca examinadora e 
assinada pelo candidato na data da prova. 
8.5.7 - Para participar da prova de aptidão física o candidato deverá estar munido de atestado médico original ou 
cópia autenticada, emitido há no máximo 15 (quinze) dias da data do teste físico, especificando que o candidato 
está apto para realizar as atividades que exijam esforço físico previstas neste Edital, devendo constar, ainda, as 
seguintes informações: 
- Nome completo do candidato; 
- Número da cédula de identidade; 
- Número da inscrição no Concurso; 
- Cargo a que está concorrendo; 
- Nome completo, número do CRM e assinatura do Médico; 
- Data de emissão do atestado. 
 

 

LEIA-SE: 
8.5.5 - Para participar da prova de aptidão física o candidato deverá estar em perfeitas condições físicas para a 

realização dos testes, atestada por  declaração fornecida pela banca examinadora e assinada pelo candidato na 

data da prova. 

8.5.7 - EXCLUÍDO. 

 

OBS: Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 
 

São João - PR, 10 de outubro de 2018. 
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Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 
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