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MUNICÍPIO DE CATANDUVAS 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2020 

PUBLICAÇÃO Nº 012/2021 – NOTAS DEFINITIVAS DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL PRELIMINAR 
 
Dispõe sobre as notas definitivas de títulos e 
classificação final preliminar junto ao Concurso 
Público aberto pelo Edital n º 001/2020. 

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO: 
 

1. Divulga o resultado dos recursos interpostos quanto às notas preliminares de títulos, conforme segue: 

Inscrição Candidato Cargo Nascimento Resultado 

81600842 Willian Joaquim Professor 07/06/1994 INDEFERIDO 

81600469 junior cesar prado Profissional Educação Física 04/07/1991 INDEFERIDO 

81600891 Sara Caldart Lupatini Psicólogo 04/07/1992 INDEFERIDO 

2. Divulga as notas definitivas das provas de títulos conforme ANEXO I do presente edital. 

3. Divulga a classificação final preliminar dos cargos com provas de títulos em duas listas, sendo a primeira 
com todos os candidatos inscritos e aprovados a tais cargos públicos (ANEXO II) e a segunda lista conterá 
somente a pontuação dos candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência (ANEXO III). 

4. Serão admitidos recursos quanto à classificação final preliminar dos cargos com prova de títulos no 
período de 05 e 06 de abril de 2021.  

4.1 Os recursos deverão ser redigidos por meio de formulário específico que estará disponível no Sistema 
Eletrônico de Interposição de Recurso, acessado pelo 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 06 
de abril de 2021, observado o horário oficial de Brasília – DF.  

4.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato verificar as demais disposições contidas no item 11 do 
Edital de Abertura nº 001/2020, que dispõe sobre as normas para a interposição de recursos. 

 

Catanduvas/PR, 01 de abril de 2021. 
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Luciano Zin 
Presidente  

Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Concurso Público 


