
 
CÂMARA MUNICIPAL  DE MARIALVA 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 004/2015 

 

 

 

 

Dispõe sobre a Retificação dos subitens 

6.3.12, 6.3.16 e Anexo I do edital 001/2015, 

que dispõe sobre o concurso público para o 

provimento de cargos públicos do Quadro 

Permanente de Pessoal da Câmara 

Municipal de Marialva, Estado do Paraná. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIALVA - Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais, TORNA PÚBLICO que, por um equívoco, no edital de retificação nº 002/2015 

constou uma alteração no subitem 6.3.12, quando na verdade o subitem correto seria o 

6.3.16, para tanto informa que: 

 
1. O subitem 6.3.12 permanece em sua redação original constante do edital de abertura 

nº 001/2015. 
2. O subitem 6.3.16 passa a ser retificado com a seguinte redação: “Todos os candidatos 

serão convocados a apresentarem seus títulos na mesma data da prova objetiva, 
mediante edital de convocação a ser oportunamente divulgado nos endereços 
eletrônicos www.fauel.org.br, www.camaramarialva.pr.gov.br e no Diário do Norte do 
Paraná.” 

3. Em virtude da alteração promovida no subitem 6.3.16 haverá a consequente alteração 
do cronograma do concurso público, conforme previsto no Anexo I deste Edital, que 
retifica a versão constante do Edital de Retificação nº 002/2015. 

4. Permanecem inalterados os demais itens e anexos do Edital de Concurso Público nº 
001/2015. 

 
  
 

Marialva, 14 de agosto de 2015. 

 
Jefferson Garbúggio 

Presidente da Câmara Municipal de Marialva 

 



 
ANEXO I - PREVISÃO DE CRONOGRAMA 

 

Publicação do edital de abertura 24/07/2015 

Prazo para impugnação do edital 27 a 31/07/2015 

Recebimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 03 e 04/08/2015 

Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 07/08/2015 

Prazo para recurso da isenção da taxa de inscrição 10 a 12/08/2015 

Período de inscrições 03/08 a 17/08/2015 

Data final para pagamento das inscrições 18/08/2015 

Data limite para envio da documentação dos portadores de 

necessidades especiais e requerimento de tratamento diferenciado 

17/08/2015 

Homologação das inscrições 26/08/2015 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscrição; 

indeferimento de vagas a portadores de necessidades especiais e 

de tratamento diferenciado 

27/28 e 31/08/2015 

Ensalamento 08/09/2015 

Prova objetiva, prova discursiva e entrega dos títulos 13/09/2015 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 14/09/2015 

Prazo para recurso do gabarito preliminar 15 a 17/09/2015 

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva, Gabarito 

Definitivo, indicação dos candidatos que terão prova discursiva 

corrigida e convocação dos mesmos para entrega de títulos 

29/09/2015 

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva, Divulgação das 

notas preliminares da prova discursiva e prova de títulos 

23/10/2015 

Direito de vista e prazo para recurso das notas preliminares da 

prova discursiva e prova de títulos 

26/10 a 28/10/2015 

Divulgação das notas definitivas da prova discursiva e prova de 

títulos e divulgação da classificação final preliminar 

10/11/2015 

Prazo para recurso da classificação final preliminar 11 a 13/11/2015 

Divulgação da classificação final definitiva e Homologação final do 

concurso 

20/11/2015 

 

 

 

 

 


