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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 356/2018 
 
Retifica o Edital 355/2018, divulga a classificação final preliminar e altera o cronograma 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. A retificação do Edital 355/2018, no que diz respeito aos itens 3, 4 e ANEXO I do referido edital, 
que divulgou a listagem prévia da classificação para demonstração dos casos de empate e convocou 
os 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. 

1.1 A presente retificação anula os itens 3, 4 e ANEXO I do Edital 355/2018, bem como a realização 
do sorteio público previsto para 19/04/2018, tendo em vista equívoco formal por parte da FAUEL na 
elaboração da listagem prévia da classificação para demonstração dos casos de empate, bem como 
alteração nas etapas finais do concurso público, passando a primeiramente ser divulgada classificação 
final preliminar, com a abertura do devido prazo de recurso, para posterior realização de sorteio público 
nos casos de empate. 

2. A divulgação da classificação final preliminar, conforme Resumo do ANEXO I do presente edital, cujo 
teor integral está disponível no site www.fauel.org.br, sendo a primeira lista com todos os candidatos 
inscritos e aprovados e a segunda lista somente com os candidatos inscritos e aprovados na condição 
de pessoa com deficiência. 

3. Abre-se prazo para recurso quanto à classificação final preliminar nos dias 23/04 e 24/04/2018. 

4. Quando da divulgação dos resultados dos recursos quanto à classificação preliminar, os candidatos 
que permanecerem empatados serão convocados para sorteio público mediante edital específico. 

5. A retificação do cronograma do Concurso Público nº 302/2017 do Município de São José dos Pinhais, 
conforme segue, tendo em vista a realização do sorteio público: 

 

ETAPAS Datas 

Recurso da classificação final preliminar 23/04 e 24/04/2018 

Resultado dos recursos da classificação final preliminar e divulgação de 
listagem prévia da classificação final para demonstração dos casos de 
empate com chamamento ao sorteio público 

03/05/2018 

Realização de sorteio público 09/05/2018 

Divulgação da classificação final definitiva e Homologação final do 
Concurso Público. 15/05/2018 

 
São José dos Pinhais, 20 de abril de 2018. 

 
 

GISELE JAQUES BASTOS  
Presidente da Comissão de Concurso 


