
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ

SANEPAR

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS VAGOS E PARA
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA TÉCNICA DA COMPANHI A DE

SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

EDITAL Nº 003/2012

O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, no uso de suas
atribuições e com amparo no inciso II do art. 37 da Constituição Federal e no inciso II do art. 27 da
Constituição do Estado do Paraná, resolve tornar pública a prorrogação do período de inscrições
abertas pelo Edital nº 001/2012 e demais alterações decorrentes:

1. A alteração do subitem 6.2 do Edital nº 001/2012, com a prorrogação  das inscrições  até
às 23h do dia 25 de abril de 2012.

2. A alteração do subitem 6.4 do Edital nº 001/2012, com a prorrogação do prazo para o
pagamento  do valor da taxa de inscrição até o dia 26 de abril de 2012  em qualquer
agência bancária credenciada, durante o horário regular de atendimento bancário, mediante
a apresentação do boleto bancário.

3. A alteração do subitem 6.14 do Edital nº 001/2012, que divulga os locais de realização
das provas,  para às 17h do dia 11 de maio de 2012.

4. A alteração do subitem 1.5 do Edital nº 001/2012, prorrogando para o dia 25 de abril de
2012, o prazo para a solicitação de atendimento especial no dia da Prova Objetiva.

5. A alteração dos subitens 7.3 e 7.4 do Edital nº 001/2012, com a prorrogação da data de
envio do laudo médico para o dia 25 de abril de 201 2, à Cops, por meio de
correspondência, via SEDEX.

6. A data e o horário designados para a aplicação das Provas Objetivas ficam mantidos
para o dia 20 de maio de 2012, com início às 14 hor as, conforme subitem 8.3 do Edital
nº 001/2012.

7. Os candidatos que emitiram o boleto de pagamento com vencimento em 19 de abril de
2012 e não efetivaram o pagamento, poderão gerar a 2ª via do boleto até às 23h do dia 25
de abril de 2012 e pagá-lo até o dia  26 de abril de 2012 , conforme previsto no item 2
deste Edital.

8. As demais disposições contidas no Edital nº 001/2012 permanecem inalteradas.

Curitiba, em 18 de abril 2012.

                                                           Fernando Eugênio Ghignone,
                                                                    Diretor-Presidente


