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1 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL 

DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 

 

EDITAL Nº 087/2022 - DDH/SMRH 

 

Faço pública, para conhecimento dos interessados, a retificação do Edital nº 076/2022-DDH/SMRH, de 
1º de junho de 2022, de abertura de inscrições para preenchimento de vagas e formação de cadastro de 

reserva para o cargo de Guarda Municipal, na função de Serviço da Guarda Civil Municipal para provimento 

efetivo do quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Londrina - Paraná, conforme segue. 

 

1. Fica retificado, em caráter de alteração, o período de inscrições previsto no item 8 do Edital nº 076/2022-
DDH/SMRH, alterando-se os subitens 8.2, 8.4, 8.4.1, 8.9, 8.12, 9.9 e 9.10, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

8.2. A inscrição poderá ser efetuada a partir das 17h do dia 10 de junho de 2022 até as 17h do dia 07 
de julho de 2022, exclusivamente pela Internet, por meio do endereço eletrônico www.cops.uel.br, no qual 
existirá um link com o formulário destinado à inscrição, que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato. 
Ao final da inscrição, o candidato deverá imprimir o documento para o pagamento da taxa de inscrição. 

 

8.4. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 08 de julho de 2022, conforme 
instruções contidas no documento de arrecadação bancária. 

8.4.1. Caso o candidato não tenha providenciado a emissão do documento bancário até o dia 07 de julho 
de 2022, poderá fazê-lo até as 17h do dia 08 de julho de 2022 e efetuar o devido pagamento, para que 
tenha a sua inscrição efetivada. 

 

8.9. A publicação do edital de inscritos será divulgada às 17h do dia 13 de julho de 2022, no endereço 
eletrônico www.cops.uel.br, contendo informações sobre as inscrições. 

 

8.12. A publicação do edital das inscrições efetivadas, após análise dos recursos que porventura tenham sido 
solicitados, será divulgada às 17h do dia 18 de julho de 2022, no endereço eletrônico www.cops.uel.br. 

 

9.9. O candidato cujo pedido de isenção for indeferido, deverá efetuar a sua inscrição no endereço eletrônico 
www.cops.uel.br até as 17h do dia 07 de julho de 2022 e imprimir o documento de arrecadação bancária 
até as 17h do dia 08 de julho de 2022, para efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 05 de 
julho de 2022, seguindo as demais orientações contidas no item 8 deste Edital. 

9.10. O candidato pedido de isenção for deferido, deverá efetuar a inscrição no endereço eletrônico 
www.cops.uel.br e imprimir o comprovante de inscrição até as 17h do dia 07 de julho de 2022, seguindo 

as demais orientações contidas no item 8 deste Edital. 
 

2. Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital nº 076/2022-DDH/SMRH. 

 

Londrina, 29 de junho de 2022. 

 
 

Assinado via processo SEI Assinado via processo SEI 

Julliana Faggion Bellusci Haline Kawassaki Barbosa 

Secretária Municipal de Recursos Humanos Diretora de Desenvolvimento Humano 
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