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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

EDITAL Nº 011/2020
ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 023/2019

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA/PR, autarquia federal de fiscalização do exercício
profissional da engenharia e agronomia, 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 abertura do Concurso Público n.º 023/2019
promovido pelo CREA, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o que segue:
Art.1º Fica suspensa a validade do Concurso Público Edital nº 023/2019 homologado pelo edital 007/2020 e retificado pelo edital 010/2020 a partir
de 27/05/2020 até o término da vigência do estado de calamidade estabelecido pela União, conforme previsto no artigo 10 da Lei Complementar Nº
173, de 27 de maio de 2020 que "Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências."
"Art. 10. Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de
20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União."
Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Documento assinado eletronicamente por Osvaldo Danhoni, Presidente em Exercício, em 14/07/2020, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o código verificador 0253847 e o código CRC
CE38EF68.
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