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PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 
Edital n.º 02/2019 

 
O Presidente da Câmara Municipal  de Douradina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 
estipuladas neste Edital,nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, em conformidade com a Constituição 
Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Testes Seletivos, nomeada 
através da Portaria nº 009/2019, resolve, TORNAR PÚBLICO  a retificação do Edital nº 01/2019. 
 

ONDE SE LÊ: 
9.4 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de publicação do 
resultado e classificação deste PROCESSO SELETIVO, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 
10.741,de 1.º de outubro de 2003). 
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos; 
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa; 
d) obtiver maior pontuação em Matemática; 
e) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Gerais; 
f) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem), 
considerando dia, mês, ano e, se necessário, hora e minuto do nascimento. 
 
 

LEIA-SE: 
9.4 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de publicação do 
resultado e classificação deste PROCESSO SELETIVO, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 
10.741,de 1.º de outubro de 2003). 
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos; 
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa; 
d) obtiver maior pontuação em Informática; 
e) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Gerais; 
f) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem), 
considerando dia, mês, ano e, se necessário, hora e minuto do nascimento. 
 
 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Douradina/PR, 26 de fevereiro de 2019 
 
 

CLERIS MORAES OLIVEIRA 
Presidente da Câmara Municipal de Douradina - PR 

 
 
 

IZABEL CRISTINA MARESI LOPES 
Presidente da Comissão Organizadora de Testes Seletivos 

Município de Douradina - PR 


