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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL DE CONCURSO Nº 003/2014  

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 
 

ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI, Prefeito Municipal de Paranavaí, por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal 
e Lei Orgânica Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue: 

 
1. RESULTADO DOS RECURSOS DAS INSCRIÇÕES: conforme pareceres da Banca 

Examinadora, disponíveis na Prefeitura, ficam deferidas as homologações das inscrições abaixo 
relacionadas: 

 

INSCRIÇÕES 

202 307 398 460 

229 309 400 467 

253 316 413 481 

273 319 415 485 

287 328 456 509 

306 394 457  

 
2. Os candidatos de inscrições abaixo relacionadas tiveram o pagamento rejeitado pelo banco 

recebedor, tendo o valor pago sido devolvido para a respectiva conta. Para participarem do certame, deverão 
realizar nova inscrição no período indicado no item 4.1 e efetuar o pagamento até a data limite e na forma 
indicada no item 4.3 deste edital. 

 

INSCRIÇÕES 

245 450 

290 464 

362 472 

367 505 

445 
 

 

 3. Os novos relatórios de candidatos com inscrições homologadas e das inscrições não 
processadas por não apresentarem quitação do boleto bancário até o vencimento, Anexos I e II deste 
Edital, encontram-se disponíveis no Painel de Publicações da Prefeitura Municipal, bem como, em caráter 
meramente informativo na internet, pelos sites www.objetivas.com.br e www.prefeituraparanavai.com.br 

 
3.1. As inscrições já homologadas permanecem válidas, conforme relatório Anexo I deste Edital. 

 
4. DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 

 
4.1. Conforme Edital nº 001/2014, publicado em 10/01/2014, ficam reabertas as inscrições (somente 

via Internet) para todos os cargos do Concurso Público, instituído pelo Edital de Concurso nº 003/2013, no 
período de 21/01/2014 a 04/02/2014.  

 
4.2. As inscrições via Internet poderão ser realizadas a partir das 9h do dia 21 de janeiro de 2014 

até às 23h59min do dia 04 de fevereiro de 2014, pelo site www.objetivas.com.br, cujo link estará 
disponível no site www.prefeituraparanavai.com.br. 
 

4.3. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou terminal de 
autoatendimento, até o dia 05 de fevereiro de 2014, com o boleto bancário impresso (NÃO será aceito 
pagamento por meio de agendamento, banco postal, cheque, depósito ou transferência entre contas). 
 

http://www.objetivas.com.br/
http://www.objetivas.com.br/
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4.4. A OBJETIVA, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data 
posterior ao dia 05 de fevereiro de 2013. As solicitações de inscrições realizadas com pagamento após esta 
data não serão acatadas. 

 
5. DA PROVA OBJETIVA: 
 
5.1. A Prova Objetiva, para todos os cargos será aplicada em 09/03/2014, em local e horário a serem 

divulgados quando da homologação das inscrições em 18/02/2014. 
 

 
Município de Paranavaí/PR, 17 de janeiro de 2014. 

 
 
 

ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e publique-se 
 
 


