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EDITAL Nº 364/2019 

 
Dispõe sobre a homologação preliminar 
das inscrições do Concurso Público 
Edital de abertura nº 360/2019. 

 
A COMISSÃO EXECUTIVA DE CONCURSO PÚBLICO, designada pelo Decreto Municipal nº 3.083, de 
26 de junho de 2018 e retificado pelo Decreto Municipal nº 3.092, de 05 de julho de 2018, no uso 
de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO: 
 

1. A homologação preliminar das inscrições, conforme ANEXO I.  

2. A homologação preliminar dos candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência, 

conforme ANEXO II. 

3. O resultado preliminar dos pedidos de tratamento diferenciado para a realização das provas 
objetivas, conforme ANEXO III. 

4. Os candidatos cuja cidade de realização da prova não esteja correta no ANEXO I do presente edital 
deverão apresentar recurso indicando a cidade correta para que conste a devida informação no 
edital de homologação definitiva das inscrições. 

5. Os candidatos cuja data de registro junto ao órgão de classe não esteja correta no ANEXO I do 
presente edital deverão apresentar recurso indicando a data correta para que conste a devida 
informação no edital de homologação definitiva das inscrições. 

5.1 Considerando que a data de registro junto ao órgão será utilizada para fins de desempate no decorrer 
do concurso, tendo vantagem o candidato com mais tempo de registro profissional, deve ser informada a 
data do primeiro registro junto ao órgão profissional e, em caso de especialidade Médica, o registro do RQE 
- Registro de Qualificação de Especialista no CRM – Conselho Regional de Medicina.  

6. Abre-se prazo para recurso quanto ao indeferimento da inscrição, indeferimento de inscrição na 
condição de pessoa com deficiência e indeferimento de pedido de tratamento diferenciado nos 
dias 27 a 29 de março de 2019. 

6.1 Os candidatos deverão observar o previsto no item 12 do Edital de Abertura do Concurso Público com 
relação à interposição de recursos. 

 

São José dos Pinhais, 26 de março de 2019. 

 

 

JOELMA PACHECO DE MORAES 

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DE CONCURSO PÚBLICO 


