CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010
Edital de Concurso Público Nº 01/2010
COMUNICADO 02/2010
Em cumprimento às determinações do Senhor José Eduardo Bertozzi Corrêa – Diretor
Superintendente da EMDUR – Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a
Comissão de Concurso nomeada pela Portaria nº 17/2010 de 06 de Maio de 2010, resolve
TORNAR PÚBLICO
1º - A homologação das inscrições dos candidatos ao Concurso Público de Provas
Escritas e Prova Práticas para provimento de cargos vagos, que vierem a vagar ou a ser criados durante
o prazo de validade do concurso, no quadro de servidores da EMDUR, nos termos da legislação
pertinente e das normas estabelecidas no Edital de Concurso Público Nº 01/2010, conforme anexo I
deste Edital, relação nominal afixada em edital no mural na EMDUR - – Empresa de
Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo e disponível no site www.emdur.com.br .
2º - A convocação dos candidatos para a realização da prova escrita objetiva, que será
realizada no dia 05 de Setembro de 2010 nas dependências do Colégio Dário Vellozo, sito a Rua
Haroldo Hamilton, 271 – Toledo PR.
3º - Os candidatos deverão comparecer no local de prova acima especificado, será
permitido o ingresso dos candidatos no recinto das provas a partir das 8h00min, fechando-se os portões
às 8h45min (horário oficial de Brasília), não havendo mais possibilidade de acesso ao local de prova
após o fechamento dos portões, tendo a prova início às 9h00min e o termino das provas às 13h00min.
4º - O candidato deverá portar caneta esferográfica preta ou azul. Não será permitido o
ingresso do candidato no local da prova sem a cédula de identidade ou documento oficial de
identificação, com fotografia, sendo os retardatários, ausentes ou candidatos sem documento oficial de
identificação, eliminados do certame.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Toledo, Estado do Paraná, em 17 de Agosto de 2010.

José Eduardo Bertozzi Corrêa
Diretor Superintendente – EMDUR

