MUNICÍPIO DE MARINGÁ
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 009/2018-SERH
PUBLICAÇÃO Nº 010/2018

Dispõe sobre o adiamento da

aplicação
de
provas
objetivas do Concurso Público
aberto pelo Edital nº 09/2018SERH.

O PRSIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO O MUNICÍPIO DE MARINGÁ Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA:

1. Em virtude da paralisação que atingiu o país decorrente dos protestos dos

caminhoneiros, que resultou num cenário de desabastecimento e instabilidade,
ficam adiadas as provas objetivas previstas para serem aplicadas nos dias
10/06/2018 e 17/06/2018.
2. Justifica-se o adiamento de tais provas, tendo em vista o não recebimento, por

parte da organizadora FAUEL, dos materiais necessários para a realização das
provas, tornando-se a aplicação das mesmas inviável materialmente.

3. As novas datas previstas para aplicação de tais provas serão 24/06/2018 (primeiro
domingo) e 01/07/2018 (segundo domingo), datas estas a serem confirmadas em
15/06/2018, mediante publicação do devido edital de ensalamento.

4. O adiamento da aplicação das provas objetivas resultará em alteração de todo

cronograma do Concurso Público aberto pelo Edital nº 009/2018, constando a nova
previsão de cronograma no ANEXO I.

5. Os candidatos deverão acompanhar periodicamente as publicações dos próximos editais
para se manterem informados sobre o andamento do Concurso Público.

Maringá, 04 de junho de 2018.
FERNANDO DINIZ GONÇALVES BRAZ
Presidente da Comissão Especial de Concurso Público
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ANEXO I - PREVISÃO DE CRONOGRAMA
Ensalamento

15/06/2018

Prova objetiva

24/06/2018 (primeiro domingo)
01/07/2018 (segundo domingo)

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva

25/06/2018 (primeiro domingo)
02/07/2018 (segundo domingo)

Prazo para recurso do gabarito preliminar

26 e 27/06/2018
(primeiro domingo)
03 e 04/07/2018
(segundo domingo)

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva e Gabarito
Definitivo
Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva

03/08/2018
06 e 07/08/2018

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva, convocação
para entrega de títulos

24/08/2018

Convocação para os testes de aptidão física e provas práticas

24/08/2018

Entrega de títulos

30 e 31/08/2018

Provas de aptidão física

09/09/2018 e 16/09/2018

Provas práticas

09/09/2018 e 16/09/2018

Divulgação das notas preliminares das provas de aptidão física,
práticas e de títulos

21/09/2018

Prazo para recurso das notas preliminares das provas de
aptidão física, práticas e de títulos

24 e 25/09/2018

Divulgação das notas definitivas das provas de aptidão física,
práticas e de títulos e classificação final preliminar

05/10/2018

Prazo para recurso da classificação final preliminar
Divulgação da classificação final definitiva e Homologação
final do Concurso
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08 e 09/10/2018
19/10/2018

