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ARAPONGAS

 

               PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 

                                                    Estado do Paraná 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
EDITAL Nº 052/2016 

PUBLICAÇÃO Nº 016/2016 
 
 

 
Dispõe sobre a retificação do cronograma do 
Processo Seletivo Público do Município de 
Arapongas, aberto pelo Edital nº. 052/2016. 

 
 

A Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO: 
 
1. A retificação do cronograma do Processo Seletivo Público, tendo em vista a necessidade de convocação de 

candidatos para apresentação de documentos, a fim de comprovar os critérios de desempate previstos no Item 
10.4, incisos IV e V do Edital de Abertura nº. 052/2016. 

 
 

Divulgação das notas definitivas da prova de títulos 25/10/2016 

Divulgação da classificação final preliminar (exceto empregos com Curso 
de Formação) 

25/10/2016 

Prazo para envio de documento dos candidatos empatados na 
classificação final preliminar (exceto empregos com Curso de Formação) 

26, 27 e 28/10/2016 

Divulgação de nova classificação final preliminar, após o prazo para 
envio de documentos (exceto empregos com Curso de Formação) 

03/11/2016 

Prazo para recurso da nova classificação final preliminar após envio de 
documentos (exceto empregos com Curso de Formação) 

04, 07 e 08/11/2016  

Divulgação do gabarito e da prova do Curso de Formação 08 /11/16 

Divulgação da nota preliminar da prova do Curso de Formação 11/11/16 

Divulgação da classificação final definitiva e Homologação final do 
Processo Seletivo Público (exceto empregos com Curso de Formação) 

11/11/2016 

Prazo para recurso do gabarito e da nota preliminar da prova do Curso 
de Formação 

16, 17 e 18/11/16 

Divulgação das notas definitivas da prova do Curso de Formação  25/11/16 

Divulgação da classificação final preliminar dos empregos com Curso de 
Formação 

25/11/16 

Prazo para recurso da classificação final preliminar dos empregos com 
Curso de Formação  

28, 29 e 30/11/16 

Homologação final do processo seletivo público aos empregos com 
Curso de Formação 

08/12/16 

 
 

Arapongas, 25 de outubro de 2016 
 
 
 

ANA PAULA VIANA ABRANTES  
PRESIDENTE DA COMISSÃO 


