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SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA Nº 001/2016 
EDITAL Nº 006/2016 

 
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 4.9.2, 
5.3, 5.8, 6.1, 6.4 e Anexo I do Edital de Abertura nº. 
001/2016. 

 
 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICA: 

 

1. A RETIFICAÇÃO DAS DATAS APLICÁVEIS A TODOS OS EMPREGOS, TENDO EM VISTA A PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DA SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA Nº. 
001/2016. 

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

 

4.9.2: Os documentos referentes às disposições dos subitens 4.9 e 4.9.1 deverão ser encaminhados, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 07 de 
fevereiro de 2017, 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 fevereiro 
de 2017 em envelope lacrado endereçado à empresa organizadora com as informações abaixo: 
(...) 
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5.8:  O deferimento das solicitações de tratamento diferenciado estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico www.fauel.org.br, a partir da data 
provável de 15 de fevereiro de 2017. 
 

6.1: O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10h do dia 22 de dezembro de 2016 até às 17h do dia 07 de fevereiro de 2017, observado o horário 
oficial de Brasília – DF, somente via Internet, no endereço eletrônico da FAUEL www.fauel.org.br, em cujo sítio existirá um link com o formulário destinado à 
INSCRIÇÃO, que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato. 
 

6.4 O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 08 de fevereiro de 2017. 

3.  Em virtude da prorrogação das inscrições, haverá a consequente alteração do cronograma da Seleção Competitiva Pública, conforme previsto no Anexo I deste Edital. 

 

Maringá, 19 de janeiro de 2017. 

 
 

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA 
PRESIDENTE PROAMUSEP – PR 
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         ANEXO I - PREVISÃO DE CRONOGRAMA 
 

Período de inscrições 
22/12/2016 a 
07/02/2017 

 

Data limite para envio da documentação referente ao 
requerimento de tratamento diferenciado 

07/02/2017 
 

Data final para pagamento do boleto de inscrição 08/02/2017  

Homologação preliminar das inscrições e resultado dos pedidos de 
tratamento diferenciado 

15/02/2017 
 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscrição e 
tratamento diferenciado 

16 e 17/02/2017 
 

Resultado dos recursos e homologação definitiva das inscrições 22/02/2017  

Ensalamento e convocação para entrega de títulos 06/03/2017  

Prova objetiva e entrega de títulos 12/03/2017  

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 13/03/2017  

Prazo para recurso do gabarito preliminar 14 e 15/03/2017  

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva e Gabarito 
Definitivo  

29/03/2017 
 

Convocação para entrega de laudo médico para confirmação da 
condição de pessoa com deficiência 

29/03/2017 
 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva 30 e 31/03/2017  

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva  05/04/2017  
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Divulgação da lista dos candidatos considerados com deficiência  10/04/2017  

Prazo para recurso quanto ao resultado da condição de candidato 
com deficiência 

11 e 12/04/2017 
 

Resultado dos recursos quanto à condição de candidato com 
deficiência e convocação dos candidatos para a prova prática 

24/04/2017 
 

Prova Prática  29 e/ou 30/04/2017  

Divulgação das notas preliminares da prova de títulos e prova 
prática 

08/05/2017 
 

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

09 e 10/05/2017 
 

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

22/05/2017 
 

Prazo para recurso da classificação final preliminar 23 e 24/05/2017 
 

Divulgação da classificação final definitiva e Homologação final da 
Seleção Competitiva Pública 

29/05/2017 
 

 

 

 


