CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010
Alteração nº2 ao Edital do Concurso Público nº01/2010
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
Retificação do ANEXO III, do Edital nº 01/2010, passando a ter a seguinte
redação conforme abaixo descrita:
ANEXO III
REQUERIMENTO PARA RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Candidato:
Inscrição:

RG:

Cargo
Pretendido:

Fone:

 Assinale a fase do recurso:
( ) Gabarito, quanto às questões da prova escrita.
( ) Resultado da prova escrita.
( ) Prova prática.
( ) Resultado Final.
 Número da questão com problema: [___|___]
 Indique a letra divulgada no resultado: A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E( )
 No seu entendimento, qual letra seria a resposta correta? A ( ) B ( ) C( ) D( ) E( )

À COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS PÚBLICOS
O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO – Se precisar continuar no verso desta.

______________________, _____ de ___________________ de 2010.
__________________________________________
Assinatura do candidato
INSTRUÇÕES
Somente serão analisados pela Comissão Permanente de Concurso Público os recursos
protocolados dentro dos prazos previstos e formulados de acordo com as normas estabelecidas
no Edital de Abertura;
Os recursos deverão ser digitados, datilografados ou redigidos em letra de forma de
modo que sua leitura seja clara.
No caso de recurso às questões da prova escrita este deverá apresentar argumentação
lógica e consistente, devendo, ainda, estar acompanhado de cópia da bibliografia pesquisada
para fundamentação.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Toledo, Estado do Paraná, em 27 de Agosto de 2010.

José Eduardo Bertozzi Corrêa
Diretor Superintendente – EMDUR

