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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 001/2020 

 

Retificação do Edital n.º 001/2020 que 

tem por finalidade a seleção de 

voluntários para mapeamento de 

grupos de risco COVID-19 

 

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ n.º 

76.178.037/0001-37, Centro, Guarapuava, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal, Sr. CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, no uso de suas atribuições 

legais, para conhecimento dos interessados, TORNA PÚBLICO: 

 

1. RETIFICA-SE o item 2.4 previsto no Edital n.º 001/2020, da prestação do serviço, 

passando a ter a seguinte redação: 

 

“2.4 O trabalho de coleta de dados ocorrerá em no máximo 6 (seis) dias 

(sábados e domingos), com carga horária mínima de 8h (oito horas 

diárias), podendo ser estendido, conforme interesse público;” 

 

2. RETIFICA-SE o item 4.1.1, “I” previsto no Edital n.º 001/2020, requisitos para 

participação, passando a ter a seguinte redação: 

 

“ I - estiver matriculado em curso técnico, de graduação superior, pós 

graduação (lato sensu e stricto sensu), ou ser profissional técnico ou 

superior” 

 

3. RETIFICA-SE o item 4.2 previsto no Edital n.º 001/2020, período de inscrição, 

passando a ter a seguinte redação: 

 

“4.2 O candidato deverá realizar inscrição exclusivamente pelo site oficial 

do Município de Guarapuava: https://www.guarapuava.pr.gov.br/, no 

período da 00h (zero horas) de 12/04/2020 até as 12h (doze horas) de 

15/04/2020;” 
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4. RETIFICA-SE o item 5.2 previsto no Edital n.º 001/2020, da divulgação dos 

selecionados e convocação, passando a ter a seguinte redação: 

 

“5.2 Será publicada a relação dos selecionados no Boletim Oficial do 

Município, no dia 16 de abril de 2020, a partir das 18h (dezoito horas), 

junto com a convocação para participação da capacitação.” 

 

5. Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº 001/2020 para Seleção de 

Voluntários para Mapeamento de Grupos de Risco COVID-19 

 

 

Guarapuava, em 13 de abril de 2020.  

 

 

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 

Prefeito Municipal de Guarapuava 

 

 

 

 


