CONCURSO PÚBLICO CP Nº. 001/2019
EDITAL Nº 011/2020 – RETOMADA DO CONCURSO PÚBLICO

Comunica a retomada do Concurso Público para
todos os cargos e divulga previsão de
cronograma do Concurso Público aberto pelo
Edital nº 001/2019.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ASSIS
CHATEAUBRIAND - Estado do Paraná, ROSANE MARCANTE VAZ, TORNA PÚBLICO:
1. A RETOMADA do Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2019.
2. A divulgação da previsão de cronograma das próximas etapas, conforme ANEXO I do presente edital.
3. Destaca-se que, em consideração ao Decreto Estadual do Governo do Estado do Paraná nº 4230/2020,
que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
(COVID19), publicado em 16 de março de 2020, as datas das provas práticas e avaliação psicológica
poderão vir a sofrer novas alterações visando preservar a saúde e a vida dos candidatos e colaboradores
envolvidos na aplicação de tais provas.
4. É de responsabilidade dos candidatos acompanhar todos os atos do concurso público por meio de
publicações
oficiais
disponíveis
nos
endereços
eletrônicos
www.fauel.org.br
e
www.assischateaubriand.pr.gov.br .
Assis Chateaubriand, 07 de dezembro de 2020.

ROSANE MARCANTE VAZ
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

ANEXO I - PREVISÃO DE CRONOGRAMA
Edital de Suspensão do Concurso

18/04/2020

Edital de Retomada do Concurso Público

07/12/2020

Edital de Retificação de forma de entrega de Títulos

14/12/2020

Edital de Retificação da forma de Entrevista Devolutiva da
Avaliação Psicológica

14/12/2020

Convocação para entrega de títulos

18/12/2020

Convocação para provas práticas

18/12/2020

Convocação para avaliação psicológica

18/12/2020

Entrega de títulos

11, 12 e 13/01/2021

Provas práticas

17/01 e 24/01/2021

Avaliação Psicológica

24/01/2021

Divulgação das notas preliminares das provas práticas, de títulos
e resultado preliminar da avaliação psicológica

03/02/2021

Prazo para recurso das notas preliminares das provas práticas e
de títulos

04 e 05/02/2021

Entrevista devolutiva – Avaliação Psicológica

05/02/2021

Prazo para recurso do resultado preliminar da avaliação
psicológica

08 e 09/02/2021

Divulgação das notas definitivas das provas práticas e de títulos e
resultado definitivo da avaliação psicológica

19/02/2021

Classificação final preliminar

19/02/2021

Prazo para recurso da classificação final preliminar
Divulgação da classificação final definitiva e Homologação final
do Concurso

22 e 23/02/2021
03/03/2021

