
 

 

Página 1 de 1 
 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

Edital n.º 05/2019 
 
 

O Prefeito de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições estipuladas no Edital nº 01/2019, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à 
matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através da Portaria nº 118/2019, TORNAR 
PÚBLICO: 

 
CONSIDERANDO os problemas técnicos noticiados pela empresa SOCIEDADE DE ENSINO CIDADE DE 

UMUARAMA LTDA – CNPJ 81.236.267/0001-84, no servidor de hospedagem do  site http:// 
www.concursos.alfaumuarama.edu.br, que ocasionaram a prorrogação do prazo de inscrições (Edital Nº 04/2019); 

 
CONSIDERANDO que o prazo prorrogado de inscrições findariam na data do dia 07 de outubro de 2019; 
 
CONSIDERANDO que até a presente data não houve o restabelecimento do sitio eletrônico  http:// 

www.concursos.alfaumuarama.edu.br impossibilitando a realização de novas inscrições; 
 
CONSIDERANDO a expedição de notificação à empresa SOCIEDADE DE ENSINO CIDADE DE UMUARAMA 

LTDA – CNPJ 81.236.267/0001-84, para executar a íntegra do contrato administrativo nº 051/2019; 
 
CONSIDERANDO a nota de esclarecimento encaminhado pela empresa a esta municipalidade, informando 

que tomou as medidas cabíveis à resolução do problema, sem contudo indicar prazo para tal providência, RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica suspenso por prazo indeterminado o certame do Concurso Público nº 01/2019. 
 
Art. 2º O Município, após a solução dos problemas técnicos que ocasionaram a presente suspensão, 

promoverá a publicação de novo cronograma dos prazos e datas do Concurso Público nº 01/2019. 
 
Art. 3º As inscrições realizadas permanecem vigentes devendo o candidato inscrito aguardar a publicação 

do novo cronograma. 
 
 
Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

Nova Santa Rosa/PR, 07 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 
 

NORBERTO PINZ 
Prefeito de Nova Santa Rosa - PR 
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Presidente da Comissão Organizadora de Concursos  
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