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Município de Capanema - PR 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

Edital nº 004/2016 

 

Em cumprimento às determinações do Senhor Valter Jose Steffen, Prefeito em exercício 

do Município de Capanema – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a Comissão Organizadora de Concurso 

Público nomeada pela Portaria  nº 6.270/2015, de 16 de Outubro de 2015, resolve,  

 

TORNAR PÚBLICO 
 

1º - A retificação do Edital nº 003/2015, com a finalidade exclusiva de alterar a data da 

prova prática para os candidatos aos cargos de Agente de Combate às Endemias e Coletor de 

Materiais Recicláveis. 
 

ONDE SE LÊ: 
2 - A convocação dos candidatos aos cargos de Agente de Combate às Endemias e Coletor 

de Materiais Recicláveis, classificados na prova escrita, conforme item 5 do Edital nº 001/2015, 

para a realização da prova de aptidão física, a ser realizada no dia 10 de janeiro de 2016, devendo o 

candidato comparecer às 09 horas, no Parque de Exposições, Bairro Santa Cruz, Av. Geraldo 

Fulber,  – Capanema – PR. 

 

LEIA-SE: 
2 - A convocação dos candidatos aos cargos de Agente de Combate às Endemias e Coletor 

de Materiais Recicláveis, classificados na prova escrita, conforme item 5 do Edital nº 001/2015, 

para a realização da prova de aptidão física, a ser realizada no dia 24 de janeiro de 2016, devendo 

o candidato comparecer às 09 horas, no Parque de Exposições, Bairro Santa Cruz, Av. Geraldo 

Fulber,  – Capanema – PR. 

 

 

2º - Para participar da prova de aptidão física o candidato deverá estar em perfeitas 

condições físicas para a realização dos testes, atestada por médico. O atestado médico deverá 

conter, expressamente, a informação de que o candidato está apto a realizar o exame de aptidão 

física do concurso público e deverá ser expedido, no máximo, quinze dias antes da data da prova, 

conforme itens 5.4 do Edital 001/2015. 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura do Município de Capanema, Estado do Paraná, em 07 de janeiro de 2016. 

 

 

Valter José Stefen 

Prefeito em Exercício 

 

Carla Estefani Feistel Lucatelli 

Presidente da Comissão Especial de Concurso Público 

 


