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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

MANDAGUARI 

MUNICÍPIO DE MANDAGUARI 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019 

EDITAL nº 013/2019 – CLASSIFICAÇÃO FINAL PRELIMINAR CARGOS SOMENTE COM PROVA OBJETIVA 
 
 

Dispõe sobre a classificação final preliminar dos 
cargos somente com previsão de prova objetiva 
do Concurso Público aberto pelo Edital nº 
001/2019. 

 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO (ESTATUTÁRIO) E TESTE SELETIVO 
(CLT) DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICA: 
 

1. A divulgação da classificação final preliminar dos cargos somente com prova objetiva, em duas listas, 
sendo a primeira lista com todos os candidatos inscritos e aprovados (ANEXO I) e a segunda lista somente 
com os candidatos inscritos e aprovados na condição de pessoa com deficiência (ANEXO II). 

1.1 Foram utilizados os critérios de desempate previstos no item 10.5 do Edital de abertura do Concurso 
Público. 

1.2 Conforme publicado no Edital nº 011/2019, aos candidatos que não enviaram documento para 
correção de data de nascimento que constou como 01/01/1900, o critério data de nascimento não foi 
utilizado para fins de desempate. 

 

2. Abre-se prazo para recurso quanto à classificação final preliminar dos cargos somente com prova objetiva 
nos dias 15 e 16/08/2019, o que se dará por meio de formulário eletrônico a ser disponibilizado no site 
www.fauel.org.br. 

 

2.1 Os recursos deverão ser redigidos por meio de formulário específico que estará disponível no 
Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico www.fauel.org.br 
e seguir as instruções ali contidas, sendo o horário e data limite para envio de recursos até às 
23h59 minutos do dia 16/08/2019, observado o horário oficial de Brasília – DF.  

 

Mandaguari, 14 de agosto de 2019. 

http://www.fauel.org.br/
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ELISABETH CARDOSO ALEXANDRE 
PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 


