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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 
Edital Nº 06/2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu, 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 do ATO Nº 16/2019, alterado pelo ATO Nº 
11/2020, resolve,  
 

TORNAR PÚBLICO 
 
 
1º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, para a 
realização da prova escrita, a ser realizada no dia 11 de outubro de 2020 – DOMINGO, no 
período da MANHÃ, devendo os candidatos comparecer ao local de realização das provas, às 
08 horas, pois os portões permanecerão abertos somente até às 08h30min (horário oficial de 
Brasília), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a 
sala de provas, munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a 
apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de 
provas.  O local de realização das provas, distribuídos por cargo, conforme segue: 
 
 

COLÉGIO ESTADUAL SÃO PEDRO 
Rua Rio de Janeiro, nº 705 – Centro – São Pedro do Iguaçu - PR 

CARGOS CARGOS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LEVES CONTABILISTA 

CONSULTOR LEGISLATIVO PROCURADOR PARLAMENTAR 

 
 

2º - A convocação dos candidatos aos cargos de PROCURADOR PARLAMENTAR, para a 
realização da prova de títulos, a ser realizada no dia 11 de outubro de 2020, das 11:00 às 12:00, 
no mesmo local da prova escrita, em sala especial para este fim. 
 

3º - Em razão da pandemia da COVID-19, os títulos deverão ser entregues em envelope fechado, 
identificando no envelope o nome completo do candidato e deverão ser entregues CÓPIAS 
AUTENTICADAS EM CARTÓRIO, ficando retificado os itens 8.4.3 e 8.4.8 do Edital de Abertura.   
 

4º - Em razão da pandemia da COVID-19, os candidatos deverão fazer o USO DE MÁSCARAS 
nas intermediações e no interior do local de realização das provas. Na entrada do local de prova 
será fornecido álcool em gel e serão seguidas todas as normas sanitárias e medidas de higiene 
e precaução ao COVID-19. Não será permitida a entrada no local e a realização da prova 
escrita, ao candidato que não estiver fazendo o uso de máscara.  
 
5º - O ensalamento será publicado na presente data no site 
https://concursos.alfaumuarama.edu.br/.  
 

https://concursos.alfaumuarama.edu.br/
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6º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

São Pedro do Iguaçu/PR, 25 de setembro de 2020. 
 
 
 

JOSÉ AROLDO MALVESTIO  
Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu– PR 

 
 
 

MOISES ALVES DOS SANTOS 
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 


