
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 
 

O MUNICÍPIO DE APUCARANA, por 

110/2022 alterada pelo Decreto nº 316/2022,

 

 

1. RETIFICA o item 10.5 do Edital 017/2022 

seguinte redação:  

10. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL D

10.5 Em caso de igualdade

desempate, terá  preferência,

 

I – tiver 60 (sessenta)
parágrafo único

II - obtiver maior nota na prova de conhecimentos específicos da prova objetiva;
 III - obtiver maior nota na
IV - obtiver maior nota
V –tiver maior idade

alínea “I” deste
 

 
2. Divulga a Classificação Final Definitiva 

desempate, junto ao Concurso 

edital. 

 

3. Divulga a Classificação Final Definitiva 

retificação nos critérios de desempate,

conforme ANEXO II do presente
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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 017/2022 

EDITAL Nº 065/2022 

Retifica o item 10.5 do Edital de Concurso Público 

nº 017/2022,  datado de  29/04/2022 e d

retificação da classificação

todos os cargos do certame 

017/2022, considerando disposição da Lei 

10.741/2003 e ainda, o Princípio da Autotutela.

 meio da COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO, nomeada

nº 316/2022, no uso de suas atribuições legais, TORNA 

do Edital 017/2022 – CONCURSO PÚBLICO, que passa a vigorar com a 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE

igualdade na nota final do concurso público e 

preferência, sucessivamente, o candidato que: 

(sessenta) anos ou mais, conforme o Estatuto do Idoso,
único, (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003); 

obtiver maior nota na prova de conhecimentos específicos da prova objetiva;
nota na prova de língua portuguesa da prova objetiva;
nota na prova de matemática da prova objetiva; 

idade dentre os candidatos empatados; exceto os 
deste subitem; 

Classificação Final Definitiva para todos os cargos, após a retificação nos critérios de 

junto ao Concurso Público aberto pelo Edital nº 017/2022, conforme

Classificação Final Definitiva dos candidatos inscritos como Pessoa 

retificação nos critérios de desempate, junto ao Concurso Público aberto pelo Edital nº 017/2022, 

do presente edital. 

Retifica o item 10.5 do Edital de Concurso Público 

nº 017/2022,  datado de  29/04/2022 e divulga a 

classificação final definitiva de 

do certame aberto pelo Edital nº 

, considerando disposição da Lei 

, o Princípio da Autotutela. 

nomeada pelo Decreto nº 

 PÚBLICA: 

CONCURSO PÚBLICO, que passa a vigorar com a 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

 como critério de 

Idoso, art. 27, 

obtiver maior nota na prova de conhecimentos específicos da prova objetiva; 
objetiva; 

 enquadrados na 

a retificação nos critérios de 

conforme ANEXO I do presente 

candidatos inscritos como Pessoa com Deficiência, após a 

junto ao Concurso Público aberto pelo Edital nº 017/2022, 



 

 

 

4. Divulga a Classificação Final

retificação nos critérios de desempate,

conforme ANEXO III do presente

 
 

 

 
 
 
 
 

Presidente
 
 

Membro
 
 

Membro
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Final Definitiva dos candidatos inscritos como Afrodescendentes

retificação nos critérios de desempate, junto ao Concurso Público aberto pelo Edital nº 017/2022, 

presente edital. 

Apucarana,

Grasiele Cristiane de Oliveira Woidela 

Presidente da Comissão Especial de Concurso – CEC 

Heide Maria Franciscon de Lima 

Membro da Comissão Especial de Concurso – CEC 

Amilton César Pryjma 

Membro da Comissão Especial de Concurso – CEC 

frodescendentes, após a 

junto ao Concurso Público aberto pelo Edital nº 017/2022, 

Apucarana, 19 de agosto de 2022. 
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