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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 358/2018 
 
 
Divulga o resultado dos recursos interpostos quanto à classificação final preliminar e a convocação dos 
candidatos em situação de empate para realização de sorteio público, ao cargo de Advogado do Concurso 
Público do Município de São José dos Pinhais aberto pelo Edital nº 302/2017. 
 
 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, no uso 
de suas atribuições legais, torna público: 
 

1. Não houve recursos interpostos quanto à classificação final preliminar ao cargo de Advogado, divulgada por 
meio do Edital nº 356/2018. 

2. A classificação final preliminar para demonstração dos casos de empate, conforme Resumo do Anexo I do 
presente edital, cujo teor integral está disponível no site www.fauel.org.br. 

3. Comunica aos candidatos em situação de empate conforme Resumo do Anexo I do presente edital, da 
realização de sorteio público que definirá a classificação final preliminar. 

3.1 Foram adotados os critérios de desempate previstos no item 11.5 do Edital de Abertura. Os candidatos 
que permaneceram empatados poderão comparecer na data de 09 de maio de 2018, às 10h00, na 
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais – Auditório Central (Rua Passos de Oliveira, 1101 - 
Centro), para a realização do sorteio público, o qual se dará nos seguintes moldes: 

3.1.1 O sorteio público será conduzido pela Presidente da Comissão de Concurso Público do 
Município de São José dos Pinhais, na presença de outros membros da Comissão e/ou servidores 
públicos do Município. 

3.1.2 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. 

3.1.3 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. 

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

 
 

São José dos Pinhais, 03 de maio de 2018. 
 
 
 

GISELE JAQUES BASTOS  
Presidente da Comissão de Concurso 


