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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/202
 
A Câmara Municipal de União da Vitória 

seguinte retificação, conforme abaixo 
 
 I – Retificar o item 8.1, conforme segue:
 

8.1 A Prova Escrita Objetiva para os 
dia 04 de dezembro de 2022, com início às 
publicação do Edital de Homologação das Inscrições previsto para o dia 

 
 II – Informamos ao

interesse em participar do presente Concurso Público, 
da referida taxa de inscrição, até o dia 
klcconsultoria@gmail.com, informando: nome completo, 
agência, número da conta corrente e no

 
 

 
REGISTRE

União da Vitória/PR, 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
ESTADO DO PARANÁ 

Av. Getúlio Vargas, 123 – Centro - CEP 84.600-170
Fone: (42) 3521-1700 - CNPJ 75.689.380/0001-12 

Site Oficial: www.cmuva.pr.gov.br 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 – RETIFICAÇÃO 01

A Câmara Municipal de União da Vitória - PR, TORNA PÚBLICO, aos interessados que 
, conforme abaixo discriminado: 

o item 8.1, conforme segue: 

8.1 A Prova Escrita Objetiva para os cargos de que trata este Edital está PREVISTA
com início às 14h00min., sendo que o  local será divulgado quando

publicação do Edital de Homologação das Inscrições previsto para o dia 18 de novembro

Informamos aos candidatos inscritos anteriormente e que não tenham mais 
interesse em participar do presente Concurso Público, que os mesmos deverão solicitar o reembolso 
da referida taxa de inscrição, até o dia 17 de novembro de 2022, junto ao endereço eletrônico 

, informando: nome completo, cargo inscrito, nome do banco, número da 
agência, número da conta corrente e nome do correntista. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

União da Vitória/PR, 27 de outubro de 2022. 
 
 

Presidente da Câmara Municipal 
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RETIFICAÇÃO 01 

PR, TORNA PÚBLICO, aos interessados que fará a 
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