
EDITAL Nº 010/2014 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 009/2014, DE 07/1 0/2014 

 
   O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do edital de abertura 
do Teste Seletivo para Estagiários Nº 009/2014, de 07 de outubro de 2014, onde foram 
efetuadas as seguintes correções no Edital em referência: 
 

1 - Onde consta no referido edital, CAPÍTULO I, subitem 1.1.2: 
 
1.1.2  O Processo Seletivo Público destina-se ao preenchimento de 78 (setenta e oito) vagas 

para contratação temporária de estagiários, assim distribuídas:  
- 71 (setenta e uma) vagas destinadas à Secretaria de  Educação e Cultura e 
Secretaria de Assistência Social, para atuação na á rea de Magistério (apoio): Os 
candidatos deverão estar cursando o curso técnico d e Formação de Docentes, 
Superior em Pedagogia ou cursando Pós Graduação na área de Educação;   
- 01 (uma) vaga destinada à Secretaria de Planejamento, Habitação e Projetos: Os 
candidatos deverão estar cursando cursos técnicos ou de graduação nas áreas  de 
Engenharia Civil, Arquitetura e afins; 
- 02 (duas) vagas destinadas à Secretaria de Esportes: Os candidatos deverão estar 
cursando Ensino Superior ou Pós Graduação na área de Educação Física; 
- 04 (quatro) vagas destinadas à Secretaria de Administração: Os candidatos deverão 
estar cursando Ensino Médio, Educação Profissional, Educação Superior e anos finais do 
Ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.  

 

  Considera-se corrigido para: 

1.1.2  O Processo Seletivo Público destina-se ao preenchimento de 78 (setenta e oito)   
vagas para contratação temporária de estagiários, assim distribuídas:  
- 71 (setenta e uma) vagas destinadas à Secretaria de  Educação e Cultura e 
Secretaria de Assistência Social, para atuação na á rea de Magistério (apoio): Os 
candidatos deverão estar cursando o curso técnico d e Formação de Docentes, 
Superior  na área de Educação ou cursando Pós Gradu ação na área de Educação;   
- 01 (uma) vaga destinada à Secretaria de Planejamento, Habitação e Projetos: Os 
candidatos deverão estar cursando cursos técnicos ou de graduação nas áreas  de 
Engenharia Civil, Arquitetura e afins; 
- 02 (duas) vagas destinadas à Secretaria de Esportes: Os candidatos deverão estar 
cursando Ensino Superior ou Pós Graduação na área de Educação Física; 
- 04 (quatro) vagas destinadas à Secretaria de Administração: Os candidatos deverão 
estar cursando Ensino Médio, Educação Profissional, Educação Superior e anos finais do 
Ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.  

 

2 - Onde consta no referido edital, CAPÍTULO II, subitem 2.1: 



2.1 – As inscrições serão realizadas no período de 14 a 24 de outubro de 2014 , 
na Secretaria de Educação e Cultura, localizada na Rua Santos Dumont, nº 3883, 
Centro, Chopinzinho – PR, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 11:30 e das 
13:00 às 17:00 horas. 

 

  Considera-se corrigido para: 

2.1 – As inscrições serão realizadas no período de 14 a 31 de outubro de 2014 , 
na Secretaria de Educação e Cultura, localizada na Rua Santos Dumont, nº 3883, 
Centro, Chopinzinho – PR, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 11:30 e das 
13:00 às 17:00 horas. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 24 DE OUTUBRO DE 2014.  

 
 
 
 
 

Leomar Bolzani 
Prefeito 

 


