
 

                                                             

CONCURSO PÚBLICO 

 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO
nº316/2022,no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA 
 
 

1. A homologação preliminar das inscrições

conforme ANEXO I do presente edital

 

2. A homologação preliminar dos 

conforme ANEXO II do presente edital.

 

3. A homologação preliminar dos 

presente edital. 

 

4. O resultado preliminar dos 

objetivas, conforme ANEXO IV

 

5. Serão admitidos recursos quanto a 

26/05/2022. 

 

5.1. Os recursos deverão ser redigidos por meio de formulário específico que estará disponível 

no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível n

www.fauel.org.br e seguir as instruções ali contidas, sendo o horário e data limite para 

envio de recursos até 

Brasília – DF.  

 

5.2. É de exclusiva responsabilidade do cand

item 11 do Edital de Abertura nº 0

de recursos.  
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MUNICÍPIO DE APUCARANA 

                                                             ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 017/2022 
EDITAL Nº 026/2022 

 

Divulga a homologação
inscrições junto ao Concurso Público aberto 
pelo Edital nº 017/2022.

CONCURSO, nomeada pelo Decreto nº110/2022 alterada pelo Decreto 
no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA  

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

do presente edital. 

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

do presente edital. 

A homologação preliminar dos candidatos inscritos como afrodescendentes

O resultado preliminar dos pedidos de tratamento diferenciado para a realização das provas 

ANEXO IV do presente edital. 

Serão admitidos recursos quanto a homologação preliminar das inscrições

Os recursos deverão ser redigidos por meio de formulário específico que estará disponível 

no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível n

www.fauel.org.br e seguir as instruções ali contidas, sendo o horário e data limite para 

envio de recursos até as 23h59 minutos do dia 26/05/2022, observado o horário oficial de 

É de exclusiva responsabilidade do candidato verificar as demais disposições contidas no 

do Edital de Abertura nº 017/2022, que dispõe sobre as normas para a interposição 

homologação preliminar das 
junto ao Concurso Público aberto 

pelo Edital nº 017/2022. 

110/2022 alterada pelo Decreto 

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

candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência, 

candidatos inscritos como afrodescendentes conforme ANEXO III do 

para a realização das provas 

ões no período de 25 e 

Os recursos deverão ser redigidos por meio de formulário específico que estará disponível 

no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico 

www.fauel.org.br e seguir as instruções ali contidas, sendo o horário e data limite para 

, observado o horário oficial de 

idato verificar as demais disposições contidas no 

/2022, que dispõe sobre as normas para a interposição 
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6. O Município de Apucarana faz saber que define as regras de competição ao cargo público através do 
Edital, em igualdade de condições para todos os candidatos, com os requisitos e as condições 
específicas do certame. A vinculação ao edital, por seu turno, relaciona-se diretamente ao princípio da 
legalidade, o qual pressupõe fidelidade objetiva as regras estabelecidas. 

 

7. Conforme previsão no item 8.5 do edital, conjugados com os itens 8.11 e 2.1, as provas objetivas serão 
realizadas todas em um único domingo em período matutino ou vespertino, a depender do cargo 
público para qual o candidato se inscreva, tendo todas elas a duração máxima de 04 horas seguidas. 

 

8. A realização de inscrição por parte de candidato em mais de um cargo público, simultaneamente, cuja 
indicação de realização de prova, conforme item 2.1, aponta o mesmo período de aplicação, fere a 
lógica da realização do concurso e o princípio da razoabilidade na realização da prova objetiva. 

 

9. A fim de se evitar prejuízos aos candidatos e primar pelo interesse público na realização do concurso, 
com a seleção impessoal do candidato que se comprovar mais eficiente ao cargo público, conforme 
previsão nos itens 7.7, 7.8, 7.5 e 7.5.2 do Edital, convocam-se os inscritos listados abaixo para que, no 
prazo de 2 dias úteis (25 e 26 de maio de 2022), a contar desta publicação, se assim desejarem, optem 
por apenas uma inscrição. 

 

9.1. A opção da inscrição prevalecente deverá ser feita por meio do e-mail oficial do concurso   
concursoapucarana@fauel.org.br, nos dias 25 e 26 de maio de 2022. 
 

9.2. Caso o candidato não exerça sua opção no prazo acima estabelecido, considerar-se-á 
mantida a última inscrição realizada no sistema de informação.  

 

10. Não haverá qualquer devolução de valor da taxa de inscrição, conforme previsão nos itens 7.5.2 e 7.8 
do Edital.  

Inscrição Candidato Cargo Documento 
83400339 Rosana de Jesus Ferreira  ASSISTENTE SOCIAL 69786987 
83400334 Rosana de Jesus Ferreira  PSICÓLOGO 69786987 
83407885 Eduardo Henrique Crosara  ASSISTENTE DE ATENDIMENTO 100431149 
83405825 Eduardo Henrique Crosara  OPERADOR DE SOM, ILUMINAÇÃO E IMAGEM 100431149 
83400820 Meiriélen Coutinho dos Santos AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 103429765 
83400814 Meiriélen Coutinho dos Santos ASSISTENTE DE ATENDIMENTO 103429765 
83401463 willian clemente caliente  OPERÁRIO 109343498 
83401459 willian clemente caliente  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 109343498 
83406679 Pablo Augusto do Nascimento AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 147475586 
83406662 Pablo Augusto do Nascimento ASSISTENTE DE ATENDIMENTO 147475586 
83401674 ANDERSON ELIAS DE MORAES PINTOR 59422855 
83401662 ANDERSON ELIAS DE MORAES MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO 59422855 
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Apucarana,24 de maio de 2022. 
 
 
 

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 
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