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As provas estavam marcadas para 10 de maio. A nova data será definida de acordo
com o acompanhamento da situação da Covid-19 e orientações das autoridades.

 Confira o áudio desta notícia
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As provas para o concurso público da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar),
marcadas para 10 de maio de 2020, foram adiadas por tempo indeterminado. O Estado está
organizando concurso público para a contratação de servidores de nível médio e superior para o
quadro próprio da agência. O adiamento se deve à pandemia da Covid-19.

A nova data para aplicação das provas objetivas será divulgada será definida de acordo com o
acompanhamento da situação e orientações das autoridades.

Mais informações sobre o adiamento podem ser encontradas .

Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em:
http:///www.facebook.com/governoparana e www.pr.gov.br
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