
PREFEITURA  DO  MUNIC±PIO  DE IVATE
CNPJ N° 95.640,553/0001-15

Av. Rio de Janeiro* 2758 -Municfpio de Ivat€ -Estado do Paran6
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO -PSS N9 002/2022
Edital n.9 02/2022

0  Prefeito  de  lvat6,  Estado  do  Parana,  no  uso  de  suas  atribuic6es  legais,  mediante  as  condi¢6es  estipuladas  neste
Edital,  em  conformidade  com  a  Constitui¢ao  Federal  e  demais  disposi€6es  atinentes  a  materia,  em  conjunto  com  a
Comissao   Organizadora   de   Processo   Seletivo   Simplificado,   nomeada   atraves   da   Portaria   n9   330/2022,   TORNA
Pl)BLICA a seguinte retifica¢ao  no edital de abertura:

ONDE SE  LE:

8.2 -DA PRIMEIRA ETAPA -PROVA OBJETIVA
8.2.1 A prova escrita sera composta de 40 quest6es, abrangendo as seguintes areas de conhecimento:

Conteddos Quantidade de Peso Total de
Quest6es Individual Pontos

LI'ngua  Portuguesa 10 2,00 20,00
Matematica 10 2,00 20,00
Conhecimentos Gerais 10 2,00 20,00
Conhecimentos Especificos 10 4,00 40,00
TOTAL DE PONTOS NA PROVA 100,00

8.2.26 -A prova objetiva tera a duracao de 03 (tres) horas, incluido o tempo de marca¢5o na folha de respostas.  Nao
havera, por qualquer motivo, prorrogacao do tempo previsto para a realiza¢5o da prova em razao do afastamento de
candidato da sala de prova.

8.2.26.2 -0 candidato dever5 obter 50 (cinquenta) pontos ou  mais na prova objetiva  para  n5o ser eliminado do
processo seletivo, aletr de nao ser eliminado por outros crit6rios estabelecidos neste Edital.

9.5  0  candidato  devera  obter  50,00  (cinquenta)  pontostpu  mais  na  media  final  para  n5o  ser  eliminado  do
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, al6m  de  nao ser eliminado por outros crit6rios estabelecidos neste  Edital.

LEIA.SE:            ~

8.2 -DA PRIMEIRA ETAPA -PROVA OBJETIVA

8.2.1 A prova escrita sera composta de 20 quest6es, abrangendo as seguintes areas de conhecimento:

Contetidos Quantidade de Peso Total de
Quest6es Individual Pontos

LI'ngua  Portuguesa 05 4,00 20,00
Matematica 05 4,00 20,00
Conhecimentos Gerais 05 4,00 20,00
Conhecimentos Especl'ficos 05 8,00 40,00
TOTAL DE  PONTOS  NA PROVA 100,00

8.2.26 -A  prova  objetiva  tera  a  dura€ao de  02  (duas)  horas,  incluido  o tempo de  marcacao  na  folha  de  respostas.
N5o   haver5,   por  qualquer   motivo,   prorroga¢ao   do  tempo   previsto   para   a   realiza¢5o   da   prova   em   raz5o   do
afastamento de candidato da sala de prova.

I-irJ

8.2.26.2  - 0 candidato devera  obter 40  (quarenta)  pontos ou  mais na  prova objetiva  para  nao ser eliminado do
processo seletivo, al6m de nao ser eliminado por outros crit6rios estabelecidos neste Edital.
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9.5  0  candidato  devera  obter  40,00  (quarenta)  pontos  ou  mais  na  media  final  para  nao  ser  eliminado  do
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, alem de nao ser eliminado por outros criterios estabelecidos neste  Edital.

Este Edital entra em vigor na data de sua publica¢a

Ji``-,4`
SON VAGLIERI

Prefeito
PREVITAL

lvat6/PR,14 de setembro de 2022.

Presidente da Comissao Organizadora de Processos Seletivos
Municipio de  lvate -PR

Pagina  2 de 2


