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SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA Nº 001/2016 
EDITAL Nº 026/2018 - EDITAL DE RETOMADA E RETIFICAÇÃO 

  
 

Dispõe sobre a revogação da medida cautelar 
de suspensão da Seleção Competitiva Pública 
nº 001/2016; a retificação dos subitens 9.4 e 
10.3 “c” do edital de abertura nº 001/2016, 
quanto à Prova de Títulos aos empregos 
públicos de Contador e Enfermeiro; e divulga a 
previsão de cronograma para as próximas 
etapas do certame. 

 
 

Em atendimento às determinações impostas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - através do 

Despacho nº 213/18, nos autos de Admissão de Pessoal n° 1013651/16 -, para a revogação da medida cautelar 

de suspensão da Seleção Competitiva Pública nº 001/2016, 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - 
PROAMUSEP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA: 

 
1. A retomada da Seleção Competitiva Pública nº 001/2016 aos empregos públicos de Contador e Enfermeiro, 

conforme previsão de cronograma constante no ANEXO I do presente edital. 
 

2. A retificação do subitem 9.4 do Edital de Abertura nº 001/2016 quanto à Prova de Títulos da Seleção 
Competitiva Pública nº 001/2016, conforme segue: 
 

9.4 A prova de títulos será avaliada por Banca Examinadora da FAUEL em sessão reservada, por intermédio 
da análise e pontuação dos títulos apresentados pelos candidatos, sendo considerados como títulos hábeis 
à pontuação somente os títulos especificados no quadro a seguir, cuja avaliação observará rigorosamente 
os limites de pontuação abaixo descritos: 
 

Título Pontuação por Título 
Pontuação 

Máxima 

Especialização/Pós-Graduação 01 ponto 02 pontos 

Mestrado 02 pontos 02 pontos 

Doutorado 03 pontos 03 pontos 

Experiência profissional na área de 
atuação do emprego pretendido 
pelo candidato 

01 ponto para cada 02 (dois) 
anos completos (frações de 

tempo poderão ser somadas 
para resultar em ano completo) 

03 pontos 

Total de Pontos 10 pontos 
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3. A retificação do subitem 10.3 do Edital de Abertura nº 001/2016 da Seleção Competitiva Pública nº 001/2016, 
nos seguintes termos: 

 
10.3 A classificação final na seleção competitiva pública resultará da pontuação obtida pelos candidatos em 
forma decrescente, de acordo com as seguintes fórmulas: 

 
... 
 
c) Para os empregos com previsão de prova objetiva e títulos: 
 
NF = (9 x PO) + (1 x PT) / 10 
 

4. Será admitida a impugnação às retificações previstas no presente edital, desde que por escrito e devidamente 
fundamentada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar de sua publicação, a qual deverá ser enviada via Sedex 
10 com Aviso de Recebimento (AR) junto à FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade 
Estadual de Londrina, na Rua Fernando de Noronha, nº 1.426, CEP 86.060-410, Londrina, Estado do Paraná, ou 
protocolada presencialmente no Protocolo Geral do PROAMUSEP, situado na Avenida Nóbrega, nº 370, Zona 4, 
Maringá/PR, CEP 87.014-180, de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30min e 13h30min às 17h, ou ainda enviar a 
documentação via SEDEX com AR, para o mesmo endereço, aos cuidados da Comissão Especial da Seleção 
Competitiva Pública. 
 
 

 
Maringá, 03 de maio de 2018.  

 
 
 
 

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA 
PRESIDENTE PROAMUSEP – PR 
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ANEXO I - PREVISÃO DE CRONOGRAMA AOS EMPREGOS PÚBLICOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

Publicação do Edital de Retomada e Retificação nº 026/2018 03/05/2018  

Prazo para impugnação às retificações previstas no Edital de Retomada 
e Retificação nº 026/2018 

04 a 10/05/2018 
 

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva e Gabarito 
Definitivo  

16/05/2018 
 

Convocação para entrega de laudo médico para confirmação da 
condição de pessoa com deficiência 

16/05/2018 
 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva 17 e 18/05/2018  

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva  25/05/2018  

Divulgação da lista dos candidatos considerados com deficiência 25/05/2018  

Prazo para recurso quanto ao resultado da condição de candidato com 
deficiência 

28 e 29/05/2018 
 

Resultado dos recursos quanto à condição de candidato com 
deficiência  

04/06/2018 
 

Divulgação das notas preliminares da prova de títulos  04/06/2018  

Prazo para recurso das notas preliminares da prova de títulos  05 e 06/06/2018  

Divulgação das notas definitivas da prova de títulos e classificação final 
preliminar 

13/06/2018 
 

Prazo para recurso da classificação final preliminar 14 e 15/06/2018 
 

Divulgação da classificação final definitiva e Homologação final da 
Seleção Competitiva Pública nº 001/2016 

22/06/2018 
 

 

 


