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1º EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2020 SAÚDE 

 

A Comissão De Processo Seletivo Simplificado da Saúde - COPSESA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto n° 1878/2020 de 22/07/2020, em 

observância ao principio constitucional da Publicidade estabelecido no artigo 37, inciso IX da 

Constituição Federal, da Lei n° 665/2011 de 09/02/2011 e Lei N° 709/11 de 12/09/2011 e 

demais cominações de direito, 

 

TORNA PÚBLICO O EDITAL DE RETIFICAÇÃO: 

 

Onde se Lê:  

3 - DAS INSCRIÇÕES 

3.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no sítio da prefeitura, 
www.cornelioprocopio.pr.gov.br, no período de 27 de julho a 03 de agosto de 2020. 

 

4- DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSCRIÇÃO 

4.4 - O candidato deverá comprovar as informações colocando em envelope lacrado, os 
documentos relacionados no item 5 DOS DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO deste edital, 
conforme cargo pretendido. O envelope deverá ser identificado do lado de fora com a etiqueta 
fornecida no ato da inscrição e entregue no Centro Cultural de Cornélio Procópio, localizada na 
Rua Paraíba nº 163, nos horários das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, dos dias 22 a 28 de 
julho de 2020 (exceto sábado e domingo). Não serão aceitos envelopes fora do horário 
estabelecido e nem após a data estabelecida neste Edital. 

 

CRONOGRAMA 

27 de julho a 03 de agosto 
 

Inscrição (site prefeitura) 

27 de julho a 04 de agosto 
 

Entrega de Envelopes (Centro Cultural) 

07 de agosto 
 

Resultado Parcial (site prefeitura) 

10 e 11 de agosto 
 

Recurso (protocola da prefeitura) 
 

13 de agosto 
 

Resultado Final (site da 
prefeitura) 
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Leia-se: 

3 - DAS INSCRIÇÕES 

3.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no sítio da prefeitura, 
www.cornelioprocopio.pr.gov.br, no período de 22 de julho a 03 de agosto de 2020. 

 

4- DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSCRIÇÃO 

4.4 - O candidato deverá comprovar as informações colocando em envelope lacrado, os 
documentos relacionados no item 5 DOS DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO deste edital, 
conforme cargo pretendido. O envelope deverá ser identificado do lado de fora com a etiqueta 
fornecida no ato da inscrição e entregue no Centro Cultural de Cornélio Procópio, localizada na 
Rua Paraíba nº 163, nos horários das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, dos dias 23 a 04 de 
agosto de 2020 (exceto sábado e domingo). Não serão aceitos envelopes fora do horário 
estabelecido e nem após a data estabelecida neste Edital. 

 

CRONOGRAMA 

22 de julho a 03 de agosto 
 

Inscrição (site prefeitura) 

23 de julho a 04 de agosto 
 

Entrega de Envelopes (Centro Cultural) 

07 de agosto 
 

Resultado Parcial (site prefeitura) 

10 e 11 de agosto 
 

Recurso (protocola da prefeitura) 
 

13 de agosto 
 

Resultado Final (site da 
prefeitura) 

 

 

Prefeitura do Município de Cornélio Procópio, 23 de julho de 2020 

 

 

Elizeo Rodrigues Rocha 

Presidente 

 


