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MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2021-SERH 

PUBLICAÇÃO Nº 004/2021 – NOTAS PRELIMINARES DA PROVA DE TÍTULOS  
 

Dispõe sobre as notas preliminares da prova de 
títulos junto ao Processo Seletivo Simplificado 
aberto pelo Edital nº 001/2021. 

 

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ DO SUL - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA: 
 
 

1. A divulgação das notas preliminares das provas de títulos, conforme ANEXO I do presente edital. 
 

2. Serão admitidos recursos quanto às notas preliminares da prova de títulos nos dias 09 e 10 de 
setembro de 2021.  

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

Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, acessado pelo endereço eletrônico 
www.fauel.org.br e seguir as instruções ali contidas, sendo o horário e data limite para envio de 
recursos até às 23h59 minutos do dia 08 de setembro de 2021, observado o horário oficial de 
Brasília – DF.  
 

2.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato verificar as demais disposições contidas no item 9 
do Edital de Abertura nº 001/2021, que dispõe sobre as normas para a interposição de 
recursos. 

 
3. Divulgam-se os candidatos que não enviaram os títulos na forma e prazo estabelecidos em edital 

conforme ANEXO II do presente edital. 
 

4. Divulga-se nova previsão de cronograma para as próximas etapas do Processo Seletivo Simplificado: 

Resultado preliminar da prova de títulos 08/09/2021 

Prazo para recurso quanto ao resultado preliminar da prova de títulos 09 e 10/09/2021 

Resultado dos recursos, resultado definitivo da prova de títulos e 
Classificação final preliminar 

15/09/2021 

Prazo para recurso quanto à classificação final preliminar 16 e 17/09/2021 

Resultado do recurso, classificação final definitiva e Homologação do 
Resultado Final 

21/09/2021 
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Jundiaí do Sul/PR, 08 de setembro de 2021. 

  

 
Kogi Emoto 

Presidente da Comissão 
 
 

 


