MUNICÍPIO DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 017/2022

EDITAL Nº 041/2022

Divulga o gabarito definitivo e as notas
preliminares das provas objetivas
objetiva junto ao
Concurso Público aberto pelo Edital nº
017/2022.
A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO
CONCURSO, nomeada pelo Decreto nº110/2022
110/2022 alterada pelo Decreto
nº316/2022, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA
PÚBLICA:
1. Divulga-se a homologação d
do candidato ao cargo de Psicólogo, conforme segue:
segue
Inscrição
83400327

Candidato
Elton Cristiano Benfatti

Data Nascimento

Documento

Cargo

12/04/1985

406890729

Psicólogo

2. Divulgação a homologação d
daa candidata inscrita na condição de pessoa com deficiência ao cargo de
Assistente Social, em cumprimento ao disposto na tutela antecipada concedida nos Autos nº.
0005658-80.2022.8.16.0044:
80.2022.8.16.0044:
Inscrição

Candidato

83400308

Talita Silva de Jesus

Data Nascimento

Documento

Cargo

26/09/1984

89376416

Assistente Social

3. Divulga-se
se a homologação da candidata inscrita como afrodescendente ao cargo de Assistente
Social, conforme segue:
Inscrição
83404440

Candidato
Silvana Soares dos Reis

Data Nascimento

Documento

Cargo

17/05/1980

83467908

Assistente Social

4. Divulga o resultado dos recursos interpostos quanto ao gabarito preliminar das inscrições junto ao
Concurso Público aberto pelo Edital nº 017/2022, conforme ANEXO I do presente edital:
5. Divulga-se o gabarito definitivo das provas objetivas aplicadas em 12/06/2022 do Concurso Público
Edital nº 017/2022, conforme ANEXO II do presente edital.
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6. Divulgam-se as notas preliminares das provas objetivas
objetivas,, aplicadas em 12/06/2022, conforme
ANEXO III do presente edital.
7. Divulgam-se
se as notas preliminares das provas objetivas, aplicadas em 12/06/2022,
12/06/2022 candidatos
inscritos na condição
o de pessoa com deficiência
deficiência, conforme ANEXO IV do presente edital.
8. Divulgam-se
se as notas preliminares das provas objetivas, aplicadas em 12/06/2022,
12/06/2022 candidatos
inscritos como afrodescendentes conforme ANEXO V do presente edital.
9. Abre-se
se prazo para recurso quanto às notas preliminares das provas objetivas nos dias 04 a 05 de
julho de 2022.
9.1
.1 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 lim
limite
ite para envio de recursos até as
23h59min do dia 05/07/2022
05/07/2022, observado o horário oficial de Brasília – DF.
10. É de exclusiva responsabilidade do candidato verificar as demais disposições contidas no item 11 do
Concurso Público Edital nº 017
017/2022,
/2022, que dispõe sobre as normas para a interposição de recursos.

11. É de responsabilidade dos candidatos acompanhar todos os atos do certame seletivo público por
meio de publicações oficiais disponíveis nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e em Diário
Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de Apucaran
Apucarana.
Apucarana 30 de junho de 2022.
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
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