
 

   Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 
ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 001/16/11/2012 

 
A Comissão de Concurso Público, instituída pela Portaria no 48.482/2011, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas, TORNA PÚBLICO o presente Edital para 
divulgar o que segue: 
 
1. ANULAÇÃO DO EDITAL No 001/15/11/2012 
 
1.1. Visando a necessária adequação ao item 7 do Edital no 001/01/2011, fica anulado o 
Edital no 001/15/11/2012, restando sem efeito a convocação para a avaliação psicológica 
e demais informações correlatas. 
 
2. ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA  
 
2.1. Nos termos do item 2.1 do Edital no 001/01/2011 (ABERTURA) e tendo em vista o 
contido no item 1 do presente Edital, fica alterado o cronograma estipulado no Edital no 
001/07/2011, passando à seguinte configuração: 

 
PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital do Concurso Público 21/10/2011 

Período de inscrições pela internet, através do site 
www.fauel.org.br 

28/10 a 21/11/2011 

Período de solicitação de isenção 28/10 a 07/11/2011 

Resultado da solicitação de isenção 14/11/2011 

Último dia para entrega do laudo médico dos portadores de 
deficiência e para os pedidos de necessidades especiais para o dia 
de prova 

22/11/2011 

Último dia para efetuar o pagamento 22/11/2011 

Edital de publicação das inscrições homologadas – lista preliminar 28/11/2011 

Período de recursos da homologação das inscrições – lista 
preliminar 

29 e 30/11/2011 

Homologação das inscrições – lista definitiva  05/12/2011 

Edital com data e locais de provas teórico-objetivas e discursivas 
para todos os cargos 

12/12/2011 

Aplicação das provas objetivas e discursivas 18/12/2011 

Divulgação dos gabaritos preliminares a partir das 18h 18/12/2011 

Recebimento de recursos administrativos dos gabaritos 
preliminares 

19 e 20/12/2011 

Divulgação dos resultados dos recursos interpostos e divulgação 
dos gabaritos oficiais 

02/01/2012 

Divulgação dos aprovados na prova teórico-objetiva para a 
correção da prova discursiva 

02/01/2012 

Período de recurso da nota da prova teórico-objetiva 03 e 04/01/2012 
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Resultado dos recursos interpostos à nota da prova teórico-objetiva 
e divulgação das notas oficiais 

05/01/2012 

Divulgação das notas preliminares da prova discursiva 09/01/2012 

Período de recursos das notas preliminares da prova discursiva 10 e 11/01/2012 

Resultado dos recursos e divulgação das notas oficiais da prova 
discursiva  

13/01/2012 

Divulgação das notas oficiais das provas teórico-objetivas e das 
provas discursivas 

13/01/2012 
 

Convocação dos candidatos aprovados no cargo de auxiliar de 
turismo bilíngue para a prova oral – divulgação do local e horário 
da realização da prova oral 

13/01/2012 

Aplicação da prova oral 22/01/2012 

Divulgação das notas preliminares da prova oral 25/01/2012 

Período de recursos das notas preliminares da prova oral 26 e 27/01/2012 

Resultado dos recursos interpostos e divulgação das notas oficiais 
da prova oral 

31/01/2012 

Divulgação das notas oficiais dos candidatos classificados 
para todos os cargos 

06/02/2012 

Período de recursos acerca da classificação  07 e 08/02/2012 

Resultado dos recursos, convocação dos candidatos 
classificados para avaliação psicológica – Divulgação do local 
e do horário para aplicação da avaliação psicológica 

09/02/2012 

Aplicação da avaliação psicológica 12/02/2012 

Divulgação do resultado da avaliação psicológica 22/02/2012 

Período de recursos da avaliação psicológica 23 e 24/02/2012 

Resultado dos recursos interpostos e divulgação dos 
resultados oficiais da avaliação psicológica - Divulgação do 
local e horário da prova de títulos para os candidatos 
classificados para todos os cargos 

01/03/2012 

Aplicação da prova de títulos 04/03/2012 

Divulgação das notas preliminares da prova de títulos  12/03/2012 

Período de recursos das notas da prova de títulos 13 e 14/03/2012 

Resultado dos recursos interpostos e divulgação das notas 
oficiais da prova de títulos 

19/03/2012 

Classificação final para homologação 19/03/2012 
 

Foz do Iguaçu, 2 de fevereiro de 2012. 
 
 

Willy Costa Dolinski 

Presidente – Comissão de Concurso Público 
Portaria no 48.482/2011 


