SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA Nº 001/2016
EDITAL Nº. 014/2017

Dispõe sobre a revogação parcial da medida
cautelar de suspensão da seleção competitiva
pública e divulga a previsão de cronograma
para as próximas etapas da Seleção
Competitiva Pública do Consórcio Público
Intermunicipal de Gestão da AMUSEP PROAMUSEP, aberta pelo Edital 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 revogação parcial da medida cautelar de suspensão do concurso, uma vez que o Tribunal de Contas
do Estado do Paraná, através do Despacho n° 830/17, acolheu o entendimento da Coordenadoria de
Fiscalização de Atos de Pessoal e do Parquet para determinar a revogação parcial da medida cautelar de
suspensão da seleção competitiva pública, mantendo-a apenas em relação aos empregos públicos de contador
e enfermeiro.

2.
A retomada da Seleção Competitiva Pública aos empregos de nível técnico, nível médio e
nível fundamental, a saber, Técnico em Enfermagem, Recepcionista, Tele Atendente – Técnico
Auxiliar de Regulação Médica, Auxiliar de Serviços Gerais, Condutor Socorrista, conforme previsão de
cronograma constante no ANEXO I do presente edital.
3.
A manutenção da suspensão da Seleção Competitiva Pública aos empregos de nível
superior, a saber, Enfermeiro e Contador, cujos candidatos deverão acompanhar as publicações da
referida seleção pública até que restem sanadas as pendências junto ao Tribunal de Contas do Estado
do Paraná para fins de continuidade do certame.

Maringá, 27 de outubro de 2017.
FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
PRESIDENTE PROAMUSEP – PR
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ANEXO I - PREVISÃO DE CRONOGRAMA
Empregos: Técnico em Enfermagem, Recepcionista, Tele Atendente – Técnico Auxiliar de
Regulação Médica, Auxiliar de Serviços Gerais, Condutor Socorrista
Divulgação das notas preliminares da prova objetiva e Gabarito
Definitivo

01/11/2017

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

01/11/2017

Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva

06 e 07/11/2017

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva

14/11/2017

Divulgação da lista dos candidatos considerados com deficiência

14/11/2017

Prazo para recurso quanto ao resultado da condição de candidato com
deficiência
Resultado dos recursos quanto à condição de candidato com
deficiência e convocação dos candidatos para a prova prática
Prova Prática

16 e 17/11/2017
21/11/2017
02/12 e/ou 03/12/2017

Divulgação das notas preliminares da prova prática

06/12/2017

Prazo para recurso das notas preliminares da prova prática
Divulgação das notas definitivas da prova prática e classificação final
preliminar
Prazo para recurso da classificação final preliminar

07 e 08/12/2017
15/12/2017
18 e 19/12/2017

Divulgação da classificação final definitiva e Homologação final da
Seleção Competitiva Pública
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22/12/2017

