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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA  
SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA Nº 001/2016 

EDITAL Nº 005/2016 
 

Dispõe sobre a prorrogação das inscrições e alteração de previsão de cronograma das etapas da 
Seleção Competitiva Pública nº 001/2016, mediante retificações dos itens 4.6, 4.6.1, 5.3, 5.8, 6.1, 
6.5 e Anexo I. 

 
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema – CISMEPAR, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO: 
 

1. A RETIFICAÇÃO DAS DATAS APLICÁVEIS A TODOS OS EMPREGOS, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DA SELEÇÃO COMPETITIVA 
PÚBLICA Nº 001/2016: 
 

1.1 As disposições do Edital nº 001/2016 referentes às datas passam a viger com as seguintes modificações: 
 

4.6 O candidato portador de deficiência deverá declarar essa condição ao efetivar sua inscrição, bem como enviar à FAUEL, até o dia 07 de 
MARÇO de 2016, o laudo médico com as seguintes especificações: 
(...) 
 
4.6.1 Os documentos referentes às disposições do subitem 4.6 deverão ser encaminhados via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o 
dia 07 de MARÇO de 2016, em envelope lacrado endereçado à empresa organizadora com as informações abaixo: 
(...) 
 
5.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens 5.1 e 5.2 deverão ser encaminhados, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) 
até o dia 07 de MARÇO de 2016 em envelope lacrado endereçado à empresa organizadora com as informações abaixo: 
(...) 
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5.8 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico www.fauel.org.br, a partir da 
data provável de 18 de março de 2016. O candidato que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar recurso na 
forma do item 12 deste Edital. 
 
6.1 O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10h do dia 26 de janeiro de 2016 até às 17h do dia 07 de MARÇO de 2016, 
observado o horário oficial de Brasília – DF, somente via Internet, no endereço eletrônico da FAUEL disponível em www.fauel.org.br, em cujo 
sítio existirá um link com o formulário destinado à INSCRIÇÃO, que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato.  
 
6.5 O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 08 de março de 2016. 

1.2 Em virtude da prorrogação das inscrições para todos os empregos previstos no Edital nº 001/2016, haverá a consequente alteração do cronograma da 
Seleção Competitiva Pública, conforme previsto no Anexo I deste Edital. 

1.3 O candidato cuja inscrição tenha sido efetuada no período do dia 26 de janeiro a 18 de fevereiro de 2016, mas que não mais tenha interesse em 
participar da Seleção Competitiva Pública em virtude das alterações promovidas por este edital de retificação, o Cismepar promoverá a devolução dos 
valores relativos à taxa de inscrição a partir do dia 08 de março de 2016. 

1.4 A data limite para a solicitação da devolução da taxa de inscrição por parte dos candidatos será até o dia 07 de março de 2016. 

1.5 A solicitação da devolução do valor da taxa de inscrição deverá ser enviada ao e-mail concursos@fauel.org.br, com as seguintes informações: nome 
completo, CPF, Seleção Competitiva Pública do Cismepar, cargo, dados bancários (banco, agência, nº da conta, e tipo de conta) e comprovante de 
pagamento da inscrição anexo.  

1.6 Para que seja viabilizado o depósito de devolução de inscrição, o candidato deverá ser o titular da conta bancária indicada. 

1.7 O candidato que não solicitar a devolução da taxa de inscrição nos termos dos subitens 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 deste Edital, será considerado como não 
desistente, anuindo às novas disposições promovidas por este edital de retificação.   

Londrina, 18 de fevereiro de 2016. 

SÍLVIO ANTÔNIO DAMACENO 

Presidente do CISMEPAR 
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ANEXO I - PREVISÃO DE CRONOGRAMA 
 

Publicação do edital de abertura 18/01/2016 

Prazo para impugnação do edital 19 a 25/01/2016 

Recebimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 26 e 27/01/2016 

Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 04/02/2016 

Prazo para recurso da isenção da taxa de inscrição 05, 10 e 11/02/2016 

Resultado dos recursos da isenção da taxa de inscrição 15/02/2016 

Período de inscrições 26/01 a 07/03/2016 

Data limite para envio da documentação dos portadores de 
necessidades especiais e requerimento de tratamento 
diferenciado 

07/03/2016 

Data final para pagamento das inscrições 08/03/2016 

Homologação das inscrições 18/03/2016 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscrição; 
indeferimento de vagas aos portadores de necessidades 
especiais, afro-brasileiros e tratamento diferenciado 

21, 22 e 23/03/2016 

Ensalamento 15/04/2016 

Prova objetiva/entrega de títulos 24/04/2016 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 25/04/2016 

Prazo para recurso do gabarito preliminar 26, 27 e 28/04/2016 

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva, gabarito 
definitivo e convocação dos candidatos para a prova prática 

13/05/2016 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva 16, 17 e 18/05/2016 

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva 25/05/2016 

Prova Prática 29/05/2016 

Divulgação das notas preliminares da prova de títulos e prova 
prática 

03/06/2016 
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Convocação dos candidatos inscritos como afro-brasileiros 
para se apresentarem à Comissão de Acompanhamento do 
Ingresso de Afro-Brasileiros 

03/06/2016 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova de títulos 
e prova prática 

06, 07 e 08/06/2016 

Apresentação dos candidatos afro-brasileiros à Comissão de 
Acompanhamento do Ingresso de Afro-Brasileiros 

06 a 10/06/2016 

Resultado do ato de confirmação da Autodeclaração como 
Afro-brasileiros 

15/06/2016 

Divulgação das notas definitivas da prova de títulos, prova 
prática e Divulgação da classificação final preliminar 

17/06/2016 

Prazo para recurso da classificação final preliminar 20, 21 e 22/06/2016 

Divulgação da classificação final definitiva e homologação 
final da seleção 

29/06/2016 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


