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 CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2022 

 
A presidente da Comissão Especial do Concurso Público do Município de Mercedes, Estado do 

Paraná, designada pela Portaria n.º 586, de 25 de novembro de 2022, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO o presente EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 
02/2022, do Concurso Público nº 02/2022, destinado a seleção de Motorista, conforme as seguintes 
disposições: 

Art. 1º O item 5 do Edital de Concurso Público nº 02/2022 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“5.10.1 O período para a realização das inscrições será a partir das 8h do dia 08/12/2022 às 
23h59min do dia 08/01/2023, observado o horário oficial de Brasília – DF, por meio do endereço 
eletrônico http://www.mercedes.pr.gov.br/concursos.php.  

(…) 
5.11.7 A análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será tornada pública em edital 
especifico, a ser divulgado na data provável de 09/01/2023, no Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Mercedes e no endereço eletrônico http://www.mercedes.pr.gov.br/concursos.php. 
5.11.8 O candidato com a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferida 
poderá, no período de 10/01/2023 à 13/01/2023, no endereço eletrônico 
http://www.mercedes.pr.gov.br/concursos.php, interpor recurso contra o indeferimento por meio 
do preenchimento de formulário próprio. Após esse período, não serão aceitos pedidos de 
revisão. 
5.11.9 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de isenção de taxa foi deferida, após a 
análise dos recursos, a partir da data provável de 16/01/2023, mediante consulta a edital 
específico a ser divulgado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mercedes e no endereço 
eletrônico http://www.mercedes.pr.gov.br/concursos.php. 
5.11.10 O candidato cuja solicitação de isenção for indeferida deverá efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição até o dia 18/01/2023, sob pena de ser automaticamente excluído do concurso 
público. Na hipótese do indeferimento da solicitação de isenção, o boleto relativo a taxa de 
inscrição será enviado para o e-mail informado pelo candidato no Formulário de Solicitação de 
Inscrição. 
(…) 
5.25  A Comissão Especial de Concurso Público divulgará o deferimento das inscrições no Diário 
Oficial Eletrônico do Município e no site http://www.mercedes.pr.gov.br/concursos.php, na data 
provável de 23/01/2023. 
 
5.26    O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá impetrar recurso, mediante 
preenchimento de formulário próprio, disponível no endereço eletrônico 
http://www.mercedes.pr.gov.br/concursos.php, no campo recurso, no período das 00h do dia 
24/01/2023 até às 23h59min do dia 25/01/2023.” 

 
Art. 2º  O item 6 do Edital de Concurso Público nº 02/2022 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
“6.3.2.2 Os candidatos deverão enviar cópia autenticada e digitalizada do Laudo Médico disposto 
no subitem 6.3.2.1 para o e-mail concurso@mercedes.pr.gov.br, a partir das 8h do dia 
08/12/2022 às 23h59min do dia 08/01/2023, observando o horário oficial de Brasília/DF, arquivo 
em formato PDF. 
 
6.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com 
deficiência estará disponível no endereço eletrônico 
http://www.mercedes.pr.gov.br/concursos.php a partir da data provável de 09/01/2023. 
 
6.7.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como Pessoa com Deficiência (PcD) 
poderá impetrar recurso, em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico 
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 http://www.mercedes.pr.gov.br/concursos.php, no período das 0h do dia 10/01/2023 às 
23h59min do dia 13/01/2023, observado o horário oficial de Brasília/DF.”  

 
Art. 3º O item 7 do Edital de Concurso Público nº 02/2022 passa a vigorar com a seguinte 

redação:  
“7.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens 7.1.2 e 7.2.1, deverão ser 
enviados para o e-mail concurso@mercedes.pr.gov.br, a partir das 8h do dia 08/12/2022 às 
23h59min do dia 08/01/2023, observando o horário oficial de Brasília/DF. 
 
7.7 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível para consulta a 
partir da data provável de 09/01/2023, no endereço eletrônico 
http://www.mercedes.pr.gov.br/concursos.php.  
 
7.8 O candidato que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar 
recurso, em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico 
http://www.mercedes.pr.gov.br/concursos.php, no período das 0h do dia 10/01/2023 às 
23h59min do dia 13/01/2023, observado o horário oficial de Brasília/DF.” 
Art. 4º O item 8 do Edital de Concurso Público nº 02/2022 passa a vigorar com a seguinte 

redação:  
“8.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico 
http://www.mercedes.pr.gov.br/concursos.php e publicado no Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Mercedes – PR, na data provável de 27/01/2023.”  
Art. 5º O item 10 do Edital de Concurso Público nº 02/2022 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
10.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 11 de fevereiro de 2023, em horário 
e local a ser informado, por meio de edital disponibilizado no endereço eletrônico 
http://www.mercedes.pr.gov.br/concursos.php e publicado no Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Mercedes – PR. 
 
Art. 6º O cronograma do certame deste edital, passa vigorar com as seguintes alterações:  

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 30/12/2022 

Período de Inscrição Das 08h:00m de 08/12/2022 às 23h:59m 
de 08/01/2023 

Publicação da análise dos pedidos de isenção da taxa de 
inscrição 

09/01/2023 

Prazo para recurso quanto ao resultado dos pedidos de isenção 
da taxa de inscrição 

10/01/2023 à 13/01/2023 

Resultado da análise dos pedidos de isenção da taxa de 
inscrição pós recurso 

16/01/2023 

Prazo paga pagamento da taxa de inscrição 18/01/2023 

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação 
do local para realização da prova objetiva 

23/01/2023 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições Das 00h de 24/01/2023 às 23h59m de 
25/01/2023 

Publicação dos recursos das inscrições e publicação do 
ensalamento 

27/01/2023 

Realização da Prova Objetiva 11/02/2023 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 13/02/2023 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar Das 00h de 14/02/2023 às 23h59m de 
15/02/2023 

Publicação do resultado da prova objetiva  20/02/2023 

Recebimento de recurso contra resultado da prova objetiva Das 00h de 21/02/2023 às 23h59m de 
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22/02/2023 

Resultaddo definitivo da prova objetiva pós-recurso e convocação 
para a prova prática 

27/02/2023 

Realização da Prova Prática 18/03/2023 

Resultado da Prova Prática e Classificação 20/03/2023 

Recebimento de recurso contra o resultado da Prova Prática Das 00h de 21/03/2023 às 23h59min de 
22/03/2023 

Publicação do resultado final 23/03/2023 

Homologação do resultado final 
 

24/03/2022 

 
Art. 7° Ressalta-se que a retificação contida neste ato, não alteram o teor, tampouco a finalidade 

do certame. 
Art. 8º Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

contrárias. 
 

Município de Mercedes, Estado do Paraná, em 09 de dezembro de 2022. 
 

JAÍNE DORNER 
PRESIDENTE COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 

 


