
 
 

CONCURSO PÚBLICO EDI

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO 
TORNA PÚBLICA: 
 
 
1. A retificação do subitem 2.1
atuação, conforme segue: 
 

Emprego 

Agente Comunitário de Saúde 

 
 

2. O acréscimo do subitem 3.4.
 

“3.4.1 Caso a aplicação do percentual de que trata este subitem resulte em número 

fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que 

não ultrapasse 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas para cada emprego.”

 
3. Tendo em vista que no dia 14 de fevereiro de 2016 ocorrerá a aplicação do Vestibular da 
Universidade Estadual de Maringá, haverá a
público, conforme previsto no 
 
4. Permanecem inalterados os 
aberto pelo Edital nº 053/2015
  

MUNICÍPIO DE MARINGÁ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 053/2015-SERH 

PUBLICAÇÃO Nº 002/2015 

 
 
Dispõe sobre a Retificação do 
Anexo I, e acréscimo do 
Concurso Público aberto pelo 
SERH. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

2.1 referente às vagas, em virtude do desmembramento da região de 

 
Região de 
atuação 

Nº de vagas ampla 
concorrência 

Agente Comunitário de Saúde  

Cidade Alta 04 

Floriano Cadastro de reserva

Paraíso 04 

.4.1 nos seguintes termos: 

Caso a aplicação do percentual de que trata este subitem resulte em número 

fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que 

não ultrapasse 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas para cada emprego.”

vista que no dia 14 de fevereiro de 2016 ocorrerá a aplicação do Vestibular da 
Universidade Estadual de Maringá, haverá a consequente alteração do cronograma deste
público, conforme previsto no Anexo I deste Edital. 

Permanecem inalterados os demais itens e anexos da Publicação nº 001/2015 do Concurso Público
/2015-SERH. 

Maringá, 18

CARLOS ROBERTO PUPIN 
Prefeito Municipal 

 
LINDOLFO JACINTO JUNIOR 

Diretor de Pessoal 

Dispõe sobre a Retificação do subitem 2.1 e do 
e acréscimo do subitem 3.4.1 do 

Concurso Público aberto pelo Edital nº 053/2015-

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

em virtude do desmembramento da região de 

Vagas para 
PPD 

01 

Cadastro de reserva * 

01 

Caso a aplicação do percentual de que trata este subitem resulte em número 

fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que 

não ultrapasse 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas para cada emprego.” 

vista que no dia 14 de fevereiro de 2016 ocorrerá a aplicação do Vestibular da 
uente alteração do cronograma deste concurso 

nº 001/2015 do Concurso Público 

18 de dezembro de 2015. 
 



 
 

ANEXO

Publicação do edital de abertura

Prazo para impugnação do edital

Período de inscrições 

Data final para pagamento das inscrições

Data limite para envio da documentação dos 

portadores de deficiência e requerimento de 

tratamento diferenciado 

Homologação das inscrições 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de 

inscrição; indeferimento de vagas aos portadores de 

deficiência e tratamento diferenciado

Ensalamento 

Prova objetiva 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva

Prazo para recurso do gabarito preliminar

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva e

Gabarito Definitivo 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova 

objetiva 

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva

Divulgação da classificação final preliminar

Prazo para recurso da classificação final preliminar

Divulgação da classificação final definitiva e

Homologação final do concurso

 

 

ANEXO I - PREVISÃO DE CRONOGRAMA 

 

Publicação do edital de abertura 07/12/2015

Prazo para impugnação do edital 07 a 11/12/2015

21/12/2015 a 18/01/2016

Data final para pagamento das inscrições 19/01/2016

documentação dos 

portadores de deficiência e requerimento de 

18/01/2016

26/01/2016

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de 

inscrição; indeferimento de vagas aos portadores de 

tratamento diferenciado 

27 e 28/01/2016

12/02/2016

21/02/2016

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 22/02/2016

Prazo para recurso do gabarito preliminar 23 e 24/02/2016

das notas preliminares da prova objetiva e 11/03/2016

para recurso das notas preliminares da prova 14 e 15/03/2016

das notas definitivas da prova objetiva 22/03/2016

da classificação final preliminar 22/03/2016

para recurso da classificação final preliminar 23 e 24/03/2016

da classificação final definitiva e 

Homologação final do concurso 

30/03/2016

07/12/2015  

07 a 11/12/2015  

21/12/2015 a 18/01/2016  

19/01/2016  

18/01/2016  

26/01/2016  

27 e 28/01/2016  

12/02/2016  

21/02/2016  

22/02/2016  

23 e 24/02/2016  

11/03/2016  

14 e 15/03/2016  

/03/2016  

22/03/2016  

23 e 24/03/2016  

/03/2016  


