CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 002/2015
Dispõe sobre a Retificação do período de
inscrições e alteração da previsão de
cronograma do edital 001/2015, que
dispõe sobre o concurso público para o
provimento de cargo público do Quadro
Permanente de Pessoal da Câmara
Municipal de Guaíra, Estado do Paraná.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA - Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE
TORNA PÚBLICA a retificação dos subitens 5.1 e 5.5 e Anexo I, conforme segue,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital:
(...)
5.1 O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10 horas do dia 04 de maio de 2015
até às 23h59min do dia 1º de junho de 2015, somente via Internet, no endereço eletrônicoda
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento daUniversidade Estadual de Londrina - FAUEL:
www.fauel.org.br, em cujo sítio existirá um link com o formulário destinado àINSCRIÇÃO que
deverá ser devidamente preenchido pelo candidato.
(...)
5.5 O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 02 de junho de
2015.

ANEXO I
PREVISÃO DO CRONOGRAMA
ETAPAS
Publicação do Edital de Abertura
Prazo para impugnação do edital
Recebimento dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
Resultado dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
Período de inscrições
Data final pagamento da inscrição
Data limite para envio da documentação dos portadores de necessidades
especiais e do requerimento de prova ampliada ou com tratamento
diferenciado
Homologação das inscrições
Publicação do Edital de Ensalamento
Prova objetiva
Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva
Prazo para recurso do gabarito preliminar
Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva e Divulgação das notas
preliminares da prova objetiva
Prazo para recurso do resultado preliminar da prova objetiva
Divulgação das notas definitivas da prova objetiva
Convocação para entrega de títulos
Entrega de títulos
Divulgação das notas preliminares de títulos
Prazo para recurso do resultado da avaliação dos títulos
Divulgação das notas definitivas de títulos
Divulgação da classificação final preliminar
Prazo para recurso do resultado da classificação final
Divulgação da classificação final definitiva
Homologação final do concurso

DATAS
27/04/2015
28 a 30/04/2015
04 a 08/05/2015
15/05/2015
04/05 a
01/06/2015
02/06/2015

27/05/2015
10/06/2015
22/06/2015
05/07/2015
06/07/2015
07 a 09/07/2015
21/07/2015
22 a 24/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
03 a 07/08/2015
17/08/2015
18 a 20/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
27/08 a
31/08/2015
04/09/2015
08/09/2015

Guaíra, 29 de abril de 2015.

VALBERTO PAIXÃO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Guaíra/PR
Gestão/2015

