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EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2012 

 
 
 

DIVULGA LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS DO 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 001/2012  

 
 
 
O Presidente da Comissão Especial do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Maripá, no 
uso de suas atribuições legais e considerando o Edital n.º 001/2012, RESOLVE, TORNAR 
PÚBLICO o local e horário das provas, conforme segue abaixo: 

 
DATA: 03/06/2012 
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LEOPOLDO KUROLI 
ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES, nº 381, CENTRO – MARIPÁ-PR. 
HORÁRIO: 08HS30MIN 
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 08HS15MIN 
TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA: 03 HORAS 
CARGOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE –VILA CANDEIA, AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PÉROLA INDEPENDENTE, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 
MEDICO GENERALISTA I, MEDICO GENERALISTA II, MEDICO PEDIATRA II, VIGIA . 
 
 
 Quando da realização das provas, o candidato deverá comparecer ao local de Prova 
uma hora antes do horário munido de: 
 
 Comprovante de inscrição, impresso através do site www.fauel.org.br 
 
 Documento de identificação pessoal, podendo ser um dos documentos abaixo 
discriminados: 
 
 Cédula de identidade, cédula de Identidade fornecida por órgão ou conselho de 
representação da classe, carteira de motorista, carteira de trabalho (modelo novo), expedido a 
partir de 20 de janeiro de 1997, Passaporte brasileiro. O documento deverá ser apresentado de 
forma legível e em via original, não sendo permitida apresentação de fotocópia. 
 
 Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala de prova: 
Carteira de Trabalho (modelo velho) expedida antes de 20 de janeiro de 1997, Certificado de 
Reservista, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, 
carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados e outros que não constam no item 6.1.7 do Edital de Abertura. 
 
 Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 
de documento de identidade. 
 
 Caneta esferográfica preta ou azul com tubo transparente. 
 
 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
 
 A Comissão Especial de Concurso Público, no dia de realização das provas, poderá exigir 
para ingresso na sala de aplicação da prova, somente o exigido no item 3.3.2 do Edital de 
Abertura, desde que o candidato tenha sua inscrição homologada. 
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 As portas e/ou portões do local de realização das provas serão fechados 15 minutos antes 
do início das provas. O candidato que chegar após este horário não poderá realizar as provas. 
 
 É de inteira responsabilidade do candidato identificar o local de prova. 
 
 Não haverá provas em outros dias e horários por conta de enfermidade do candidato. 
 
 Os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto das provas, após decorrida uma 
hora do início das mesmas. 
 
 Na prova objetiva, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, para assinatura 
da ata e lacre dos envelopes com os cartões respostas e provas, comprovando a regularidade de 
aplicação das provas. 
 
 

 
 

Maripá – PR, 30 de maio de 2012. 
 
 
 
 
 
 

ROBERTO LUIZ JACOBY 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO 

 
 
 


