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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 
EDITAL Nº 017/2018 

 

Retifica a convocação dos candidatos que 
permanecem em situação de empate para 
realização de Sorteio Público do Concurso 
Público do Município de Goioerê nº 01/2017. 

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
GOIOERÊ, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO:  
 
 

1.  Retifica a listagem prévia da classificação para demonstração dos casos que permanecem em empate e 
resultado do envio de documentação como jurado, conforme Anexo I do presente edital. 
 

1.1 A presente retificação se faz necessária em virtude de equívoco formal da FAUEL na listagem 
prévia divulgada por meio do Edital nº 016/2018, em que faltaram constar os cargos de nível 
técnico e constaram indevidamente candidatos já eliminados no concurso na etapa da prova de 
títulos. 

2. A convocação dos candidatos em situação de empate conforme Anexo I do presente edital, para 
realização de sorteio público que definirá a classificação final preliminar. 

2.1Foram adotados os critérios de desempate previstos no item 11.5 do Edital de Abertura. Os 
candidatos que permaneceram empatados poderão comparecer na data de 24 de abril de 2018, às 
14h30, na Prefeitura Municipal de Goioerê – Sala de Reuniões do Paço Municipal (Rua Amazonas, 
280 – Jd Lindoia – Goioerê-PR), para a realização do sorteio público, o qual se dará nos seguintes 
moldes: 

2.1.1 O sorteio público será conduzido pelo Presidente da Comissão de Concurso Público do 
Município de Goioerê, na presença de outros membros da Comissão e/ou servidores públicos do 
Município. 

2.1.2 Os nomes dos candidatos serão colocados em um envelope opaco para fins de sorteio. Cada 
nome retirado, será registrado em ordem para ter a classificação final. 

2.1.3 A ausência dos candidatos junto à sessão de sorteio público não é fato impeditivo para que 
ocorra a sessão, bem como esta ausência do candidato nenhum prejuízo acarretará quanto a 
regular participação no sorteio. 

2.1.4 Os resultados dos sorteios públicos serão registrados em ata, a qual será devidamente 
assinada pelos presentes. 

Goioerê, 19 de abril de 2018. 
 

CASSIANO RICARDO BOCALÃO  
Presidente da Comissão Especial 


