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EDITAL Nº 01.002/2019 - RETIFICAÇÃO  
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2019 

 

O Presidente da Comissão do Concurso Público do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu - FOZTRANS, 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse público 

os atos administrativos de sua discricionariedade e mediante as demais condições estipuladas no Edital de Concurso 

Público nº 001/2019, promovido pelo FOZTRANS, TORNA PÚBLICO o que segue: 

 

Art. 1º  Considerando a disposição do Decreto n.º 27.251 publicado em 05 de junho de 2019, tem-se por necessário 

a retificação do requisito para o cargo de Assistente Administrativo Júnior.  

 

I. Fica RETIFICADO na Tabela 3.1 e Anexo I, no que refere-se ao requisito para o cargo de Assistente 

Administrativo Júnior, passando a conter a seguinte disposição:  

Onde se lê: 

 

Leia-se: 

CARGO REQUISITO 

Assistente Administrativo Júnior 

Ensino Médio Completo e Curso de Informática com 

conhecimento em editor de textos, planilha eletrônica e 

sistema operacional, atestado por instituição 

especializada, totalizando carga horária mínima de 60 

(sessenta) horas. 

 

Art. 2º  Fica RETIFICADA a alínea “i” do subitem 5.10 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2019, no 

que refere-se ao código do banco, passando a conter a seguinte disposição: 

 

               Onde se lê: 

I. selecionar o campo “Efetuar Pagamento”, imprimir o boleto bancário da Caixa Econômica (001), 

conferir se os três primeiros números da linha Digitável iniciam-se com n.º 001 [...] 

 

                Leia-se: 

II. selecionar o campo “Efetuar Pagamento”, imprimir o boleto bancário da Caixa Econômica (104), 

conferir se os três primeiros números da linha Digitável iniciam-se com n.º 104 [...]  

 

Art. 3º  Fica RETIFICADO o número de telefone para atendimento ao candidato que encontra-se na parte inferior do 

do Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2019, passando a conter a seguinte disposição: 

 

               Onde se lê: 

I. 0800 006 93 

              

     Leia-se: 

II. 0800 006 9352 

 

Art. 4º Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 

  Foz do Iguaçu, 12 de agosto de 2019. 

 

Claudimir José Bortolini Feiertag 
Presidente da Comissão de Concurso Público 

Portarias n.º 2.694/2018 e n.º 2.739/2019 
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