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MUNICÍPIO DE MARINGÁ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 009/2018-SERH 

PUBLICAÇÃO Nº 021/2018 – RETIFICAÇÃO DAS NOTAS PRELIMINARES E AUSENTES DA PROVA OBJETIVA 
 

Divulga a retificação das notas preliminares e 
candidatos ausentes do Concurso Público Aberto pelo 
Edital nº 09/2018-SERH. 

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA: 

 
1. A RETIFICAÇÃO das notas preliminares das provas objetivas dos candidatos constantes no ANEXO I 

deste edital, os quais haviam constado como ausentes por meio da Publicação nº 020/2018 – Anexo IV, 
e passam a constar como candidatos presentes com as devidas notas preliminares das provas objetivas 
divulgadas por meio do ANEXO I. 
 
1.1 Justifica-se a presente retificação em virtude de erro material na leitura óptica dos cartões-
respostas, tendo a FAUEL tomado conhecimento de tal situação por meio da análise dos recursos 
interpostos quanto às notas preliminares da prova objetiva. 
 

2. A RETIFICAÇÃO das notas preliminares do candidato Rafael De Souza Monteiro (documento nº 
105023162), o qual havia constado como “Eliminado” junto ao cargo Agente Administrativo e 
“Reprovado” junto ao cargo Auxiliar de Farmácia por meio da Publicação nº 020/2018 – Anexo II, que 
passa a constar como “Eliminado” junto ao cargo Auxiliar de Farmácia e “Aprovado” junto ao cargo 
Agente Administrativo, conforme ANEXO I do presente edital. 
 
2.1 Justifica-se a presente retificação em virtude de erro material na eliminação do candidato após 
leitura das atas de sala de aplicação de prova objetiva, havendo a eliminação sido registrada de modo 
invertida na Publicação nº 020/2018 – Anexo II. 
 

3. Aos candidatos listados no ANEXO I do presente edital, abre-se prazo nos dias 17/08 e 20/08/2018 para 
interposição de recurso quanto às notas preliminares das provas objetivas. 
 

  
Maringá, 16 de agosto de 2018. 

  

FERNANDO DINIZ GONÇALVES BRAZ  
Presidente da Comissão Especial de Concurso Público 


