
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

Estado do Paraná 

 

  
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 003/2015 

 

Dispõe sobre retificação do subitem 6.2.7 e Anexo I do 

Edital de Abertura nº 001/2015 para o Concurso Público 

da Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon. 

 

 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: 

TORNAR PÚBLICAa retificação do subitem 6.2.7 e Anexo I, conforme segue, permanecendo 

inalterados os demais itens e subitens do referido edital: 

(...) 

6.2.7 Serão considerados como Atualização e Aperfeiçoamento na área: capacitação, cursos, 

simpósios, treinamentos e palestras na área de atuação, desde que contenham a carga horária 

mínima de 10 (dez) horas e tenham sido realizados entre os anos de 2011 a 2015. 

 

Marechal Cândido Rondon, 12 de maio de 2015 

 

MOACIR LUIZ FROEHLICH 

Prefeito 

 



 

ANEXO I - PREVISÃO DE CRONOGRAMA  

  ETAPAS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura  22/04/2015 

Prazo para impugnação do edital 22/04 a 24/04/2015 

Recebimento dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 29/04 a 04/05/2015 

Resultado dos pedidos de isenção de taxa de inscrição  08/05/2015 

Período de inscrições  29/04 a 14/05/2015 

Data final pagamento da inscrição  15/05/2015 

Data limite para envio da documentação dos portadores de necessidades 

especiais e do requerimento de prova ampliada ou com tratamento 

diferenciado 14/05/2015 

Homologação das inscrições  22/05/2015 

Prazo para recurso quanto à homologação das inscrições, inclusive dos 

portadores de necessidades especiais. 25/05 a 27/05/2015 

Publicação do Edital de Ensalamento  29/05/2015 

Prova objetiva   07/06/2015 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva  08/06/2015 

Prazo para recurso do gabarito preliminar 09/06 a 11/06/2015 

Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva e Divulgação das notas 
preliminares da prova objetiva 19/06/2015 

Prazo para recurso do resultado preliminar da prova objetiva 22/06 a 24/06/2015 

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva e Divulgação 
convocação para a prova de títulos  29/06/2015 

Entrega dos Títulos 02 e 03/07/2015 

Nota  preliminar da Prova de Títulos 14/07/2015 

Prazo para recurso do resultado da avaliação dos títulos 15 a 17/07/2015 

Divulgação das notas definitivas de títulos e Divulgação da classificação 
final preliminar 24/07/2015 

Prazo para recurso do resultado da classificação final  27/07 a 29/07/2015 

Divulgação da classificação final definitiva e Homologação final do 
concurso 03/08/2015 


