
 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
 
O MUNICÍPIO DE APUCARANA, por meio da 

nº110/2022 alterada pelo Decreto nº

 

1. A retificação do nome da candidat

Inscrição 

83402201 Vitoria do Nascimento Macedo

 

2. A retificação das Notas Preliminares da Prova Objetiva

Concurso Público aberto pelo Edital nº 017/2022, conforme 

 

2.1 A presente retificação se faz necessária ao

candidatos de nº. 83408551, 83403816, 

83408189, 83406761, não constaram 

Prova Objetiva e posteriores

 

3. Abre-se para recurso quanto as Notas Preliminares da Prova Objetiva

Atendimento nos dias 03 e 04

 

3.1 Os recursos deverão ser redigidos por meio de formulário específico que estará disponível no 

Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico 

e seguir as instruções ali contidas, sendo o horário e data limite para envio de recursos até as 

23h59min do dia 04/07/2022

 

4. É de exclusiva responsabilidade do

Concurso Público Edital nº 017/2022, que dispõe sobre as normas para a interposição de recursos.
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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 017/2022 

EDITAL Nº 056/2022 
 
 

Divulga a retificação da
prova objetiva do cargo 
Atendimento junto ao Concurso Público aberto 
pelo Edital nº 017/2022. 

, por meio da COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO, nomeada pel

110/2022 alterada pelo Decreto nº316/2022, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA

candidata para o cargo de Assistente de Atendimento

Candidata Cargo

Vitoria do Nascimento Macedo Assistente de Atendimento

das Notas Preliminares da Prova Objetiva ao cargo de Assistente de Atendimento, junto ao 

Concurso Público aberto pelo Edital nº 017/2022, conforme ANEXO I. 

A presente retificação se faz necessária ao cargo de Assistente de Atendimento, uma vez que os 

83408551, 83403816, 83408112, 83403036, 83407816, 83405661, 83405554, 

, não constaram na publicação do Edital nº 041/2022 

Prova Objetiva e posteriores. 

recurso quanto as Notas Preliminares da Prova Objetiva do cargo de Assistente de 

4 de agosto de 2022. 

Os recursos deverão ser redigidos por meio de formulário específico que estará disponível no 

Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico 

e seguir as instruções ali contidas, sendo o horário e data limite para envio de recursos até as 

/07/2022, observando o horário oficial de Brasília – DF.

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

Concurso Público Edital nº 017/2022, que dispõe sobre as normas para a interposição de recursos.

retificação das notas preliminares da 
do cargo de Assistente de 

ao Concurso Público aberto 
 

, nomeada pelo Decreto 

no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA: 

para o cargo de Assistente de Atendimento, conforme segue: 

Cargo 

Assistente de Atendimento 

ao cargo de Assistente de Atendimento, junto ao 

cargo de Assistente de Atendimento, uma vez que os 

83408112, 83403036, 83407816, 83405661, 83405554, 

na publicação do Edital nº 041/2022 – Notas Preliminares da 

do cargo de Assistente de 

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 envio de recursos até as 

DF. 

candidato verificar as demais disposições contidas no item 11 do 

Concurso Público Edital nº 017/2022, que dispõe sobre as normas para a interposição de recursos. 



 

 

5. É de responsabilidade dos candidatos acompanhar todos os atos do certame seletivo público po

de publicações oficiais disponíveis nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e em Diário Oficial 

Eletrônico da Prefeitura Municipal de Apucarana.

Presidente da Comissão Especial de Concurso 
 
 
 
 

Membro 
 
 
 
 

Membro 
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É de responsabilidade dos candidatos acompanhar todos os atos do certame seletivo público po

de publicações oficiais disponíveis nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e em Diário Oficial 

Eletrônico da Prefeitura Municipal de Apucarana. 

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 

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 

 
Apucarana, 1º de agosto de 2022. 
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