
 

 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 002/2015 

 

Dispõe sobre a Retificação do Anexo I do Edital 

de Abertura nº. 001/2015, que dispõe sobre o 

prazo para interposição de recurso do gabarito 

preliminar, do Concurso Público da Câmara 

Municipal de Marechal Cândido Rondon, Estado 

do Paraná. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - Estado do Paraná, 

no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:  

TORNAR PÚBLICA a retificação do Anexo I (prazo para interposição de recurso do gabarito 

preliminar) conforme segue, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido 

edital. 

 
 

ANEXO I - PREVISÃO DE CRONOGRAMA 

  ETAPAS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura 23/06/2015 

Prazo para impugnação do edital 24, 25 e 26/06/2015 

Recebimento dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 01 e 02/07/2015 

Resultado dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 09/07/2015 

Período de inscrições 01/07 a 15/07/2015 

Data final para o pagamento da inscrição 16/07/2015 

Data limite para envio da documentação dos portadores de 

necessidades especiais e do requerimento de prova ampliada ou com 

tratamento diferenciado 15/07/2015 

Homologação das inscrições 24/07/2015 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscrição; indeferimento 

de vagas a portadores de necessidades especiais; e ao indeferimento da 

solicitação de condição especial para a realização da prova objetiva 27, 28 e 29/07/2015 

Publicação do Edital de Ensalamento 10/08/2015 



 

 

Prova objetiva  16/08/2015 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 17/08/2015 

Prazo para recurso do gabarito preliminar 18, 19 e 20/08/2015 
Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva e Divulgação das 

notas preliminares da prova objetiva 04/09/2015 

Prazo para recurso do resultado preliminar da prova objetiva  08, 09 e 10/09/2015 

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva 21/09/2015 

Divulgação da classificação final preliminar 21/09/2015 

Prazo para recurso do resultado da classificação final  22, 23 e 24/09/2015 

Divulgação da classificação final definitiva 02/10/2015 

Homologação final do concurso 02/10/2015 

 

 

 

 

Marechal Cândido Rondon, 24 de junho de 2015. 

 

 

 

 

 

JOÃO MARCOS GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

 

 

 

 


