
MUNICÍPIO DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

   
 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 – ALTERAÇÃO Nº 8 
 

  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais, 
considerando a publicação extraordinária no Órgão Oficial Eletrônico do Município n° 2.536, 

do dia 03 de março de 2020 do Edital do Concurso Público nº 01/2020; 
 
considerando a necessidade de readequação do Edital do Concurso Público em questão; 
 
considerando a Recomendação Administrativa n° 01/2021, expedida pela 4ª Promotoria de 

Justiça da Comarca de Toledo – Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público de Toledo, no Inquérito Civil n° MPPR 
0148.21.000490-6; 

considerando a publicação da Portaria n° 383, de 20 de julho de 2021, publicada no Órgão 
Oficial do Município n° 2.972, de 22 de julho de 2021, que anula a prova escrita aplicada ao cargo de ODONTÓLOGO 
T8 ESF-ESB I, no âmbito do Concurso Público n° 01/2020 e, por consequência, anula a homologação do resultado 
final do Concurso Público n° 01/2020 para aquele cargo, procedida pela Portaria n° 293, de 27 de maio de 2021; 

considerando a previsão da publicação de um novo Concurso Público no Município de 
Toledo, contemplando diversos cargos, 

 
 

torna público o seguinte: 
 
Fica excluído do Concurso Público nº 01/2020 o cargo de ODONTÓLOGO T8 ESF-ESB I. 
 
1. Os candidatos que se inscreveram no concurso público nº 01/2020, para o cargo de 

ODONTÓLOGO T8 ESF-ESB I, poderão requerer a restituição do valor pago na inscrição, no período de 26 de julho a 
30 de agosto de 2021, mediante requerimento específico (conforme anexo) contendo nome e CPF do candidato, 
número da inscrição e fotocópia do cartão do banco, contendo os dados bancários para o depósito (banco, agência, 
conta corrente).  

2. O requerimento referido no item anterior deverá ser: 
a) protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Toledo; ou 
b) protocolizado via sistema de “protocolo on-line” no site do Município de Toledo na internet 

(www.toledo.pr.gov.br), na opção “Solicitação Secretaria de Recursos Humanos”, com a descrição de “Restituição de 
inscrição CP – 01/2020 - Odontólogo T8”, devendo anexar o formulário específico disponível no link “Concursos” 
devidamente preenchido e demais documentos. 

 
 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, 23 de julho de 

2021. 
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