
 

CONCURSO PÚBLICO EDI
 
 

 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONCU

DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

considerando interesse da administração pública, TORNA PÚBLICA

 

 

1. A reabertura e prorrogação das inscrições junto ao Concurso Público Edital de abertura nº 

001/2018. 

2. Ficam reabertas e prorrogadas as inscrições até às 

(sexta-feira), observado o horário oficial de Brasília 

eletrônico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina 

FAUEL www.fauel.org.br, em cujo sítio existirá um link com o formulário destinado à INSCRIÇÃO, 

que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato

3. O pagamento do boleto bancário

dezembro de 2018 (sexta-feira). 

4. Aos candidatos que haviam se inscrito junto ao Concurso Público, mas não efetuaram o pagamento 

da taxa de inscrição, é possível gerar uma 

até o dia 14 de dezembro de 2018 

5. Para os candidatos que se inscreverem na condição de pessoa com deficiência, o

se for o caso, os exames complementares específicos que comprovem a deficiência, deverão ser 

encaminhados por meio de documento digitalizado legív

eletrônico, para o e-mail concursoguarapuava@fauel.org.br até o dia 

6. Os candidatos que precisarem de tratamento diferenciado para as provas objetivas e discursivas, 

em atenção ao disposto no item

comprovem a necessidade de tratamento diferenciado 

a ser encaminhado à FAUEL, de modo eletrônico, para o e

até o dia 14 de dezembro de 2018
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MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 006/2018 

Dispõe sobre a reabertura e prorrogação das 

inscrições e alteração de cronograma 

etapas de homologação das inscrições e 

resultado dos pedidos de tratamento 

diferenciado do Concurso Público

abertura nº 001/2018. 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONCU

DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - Estado do Paraná, no uso de suas at

considerando interesse da administração pública, TORNA PÚBLICA: 

A reabertura e prorrogação das inscrições junto ao Concurso Público Edital de abertura nº 

prorrogadas as inscrições até às 12 horas do dia 14 de dezembro de 

observado o horário oficial de Brasília – DF, somente via Internet, no endereço 

eletrônico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina 

FAUEL www.fauel.org.br, em cujo sítio existirá um link com o formulário destinado à INSCRIÇÃO, 

que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato. 

O pagamento do boleto bancário relativo à taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 

 

Aos candidatos que haviam se inscrito junto ao Concurso Público, mas não efetuaram o pagamento 

da taxa de inscrição, é possível gerar uma segunda via do boleto bancário e realizar o pagamento 

14 de dezembro de 2018 (sexta-feira). 

Para os candidatos que se inscreverem na condição de pessoa com deficiência, o

se for o caso, os exames complementares específicos que comprovem a deficiência, deverão ser 

por meio de documento digitalizado legível a ser encaminhado à FAUEL, de modo 

mail concursoguarapuava@fauel.org.br até o dia 14 de dezembro de 2018

Os candidatos que precisarem de tratamento diferenciado para as provas objetivas e discursivas, 

em atenção ao disposto no item 5 do Edital de abertura, deverão enviar os documentos que 

comprovem a necessidade de tratamento diferenciado por meio de documento digitalizado legível

a ser encaminhado à FAUEL, de modo eletrônico, para o e-mail concursoguarapuava@fauel.org.br 

14 de dezembro de 2018. 

a reabertura e prorrogação das 

e alteração de cronograma para as 

etapas de homologação das inscrições e 

resultado dos pedidos de tratamento 

Concurso Público - Edital de 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e 

A reabertura e prorrogação das inscrições junto ao Concurso Público Edital de abertura nº 

de dezembro de 2018 

DF, somente via Internet, no endereço 

eletrônico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - 

FAUEL www.fauel.org.br, em cujo sítio existirá um link com o formulário destinado à INSCRIÇÃO, 

deverá ser feito até o dia 14 de 

Aos candidatos que haviam se inscrito junto ao Concurso Público, mas não efetuaram o pagamento 

e realizar o pagamento 

Para os candidatos que se inscreverem na condição de pessoa com deficiência, o laudo médico e, 

se for o caso, os exames complementares específicos que comprovem a deficiência, deverão ser 

a ser encaminhado à FAUEL, de modo 

14 de dezembro de 2018. 

Os candidatos que precisarem de tratamento diferenciado para as provas objetivas e discursivas, 

5 do Edital de abertura, deverão enviar os documentos que 

por meio de documento digitalizado legível 

mail concursoguarapuava@fauel.org.br 



 

7. Com a reabertura e prorrogação das inscrições, 

das inscrições, bem como resultado dos pedidos de tratamento diferenciado serão alteradas 

conforme cronograma constante no 

demais etapas do concurso público

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
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Com a reabertura e prorrogação das inscrições, as datas de homologação preliminar e definitiva 

das inscrições, bem como resultado dos pedidos de tratamento diferenciado serão alteradas 

conforme cronograma constante no ANEXO I, não havendo alterações nas datas previstas para as 

demais etapas do concurso público. 

Guarapuava, 12 de 

 

LARISSA MARIA BRZEZINSKI 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

 

as datas de homologação preliminar e definitiva 

das inscrições, bem como resultado dos pedidos de tratamento diferenciado serão alteradas 

avendo alterações nas datas previstas para as 

 

 

de dezembro de 2018. 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 



 

ANEXO

PREVISÃO DE CRONOGRAMA 

Encerramento das inscrições 

Data limite para envio da documentação dos candidatos com 
deficiência e requerimento de tratamento diferenciado

Data final para pagamento das inscrições

Homologação preliminar das inscrições, resultado dos pedidos 
de tratamento diferenciado e da lista dos candidatos 
considerados deficientes 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscrição; 
indeferimento de vagas aos candidatos com deficiência e 
tratamento diferenciado 

Resultado dos recursos e homologação definitiva das 
inscrições 

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
classificação final preliminar. 

Prazo para recurso da classificação final preliminar

Divulgação da Classificação definitiva e homologação final 
dos cargos apenas com prova objetiva
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ANEXO I - PREVISÃO DE CRONOGRAMA 

 
 

CRONOGRAMA – CARGOS SOMENTE COM PROVA OBJETIVA

14/12/2018

Data limite para envio da documentação dos candidatos com 
deficiência e requerimento de tratamento diferenciado 

14/12/2018

Data final para pagamento das inscrições 14/12/2018

Homologação preliminar das inscrições, resultado dos pedidos 
de tratamento diferenciado e da lista dos candidatos 

21/12/2018

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscrição; 
candidatos com deficiência e 

10/01 e 11/01/2019

Resultado dos recursos e homologação definitiva das 18/01/2019

18/01/2019

27/01/2019 

03/02/2019 

gabarito preliminar da prova objetiva e  28/01/2019 

04/02/2019 

Prazo para recurso do gabarito preliminar 29/01 e 30/01/2019 
domingo

05/02 e 06/02/2019 
domingo

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva e 25/02/2019

Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva 26/02 e 27/02/2019

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva e 07/03/2019

Prazo para recurso da classificação final preliminar 08/03 e 09/03/2019

Divulgação da Classificação definitiva e homologação final 
dos cargos apenas com prova objetiva 

18/03/2019

PROVA OBJETIVA  

14/12/2018  

14/12/2018  

14/12/2018  

21/12/2018  

10/01 e 11/01/2019  

18/01/2019  

18/01/2019  

27/01/2019 – 1º domingo 

03/02/2019 – 2º domingo 

 

28/01/2019 – 1º domingo 

04/02/2019 – 2º domingo 

 

29/01 e 30/01/2019 – 1º 
domingo 

05/02 e 06/02/2019 – 2º 
domingo 

 

25/02/2019  

26/02 e 27/02/2019  

07/03/2019  

08/03 e 09/03/2019  

18/03/2019  



 

PREVISÃO DE CRONOGRAMA 

Encerramento das inscrições 

Data limite para envio da documentação dos candidatos com 
deficiência e requerimento de tratamento diferenciado

Data final para pagamento das inscrições

Homologação preliminar das inscrições, resultado dos pedidos 
de tratamento diferenciado e da lista dos candidatos 
considerados deficientes 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscrição; 
indeferimento de vagas aos candidatos com 
tratamento diferenciado 

Resultado dos recursos e homologação definitiva das 
inscrições 

Ensalamento 

Prova objetiva e discursiva 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva

Divulgação do padrão preliminar de resposta da prova 
discursiva 

Prazo para recurso do gabarito preliminar

Prazo para recurso contra o padrão preliminar de resposta da 
prova discursiva. 

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva e 
Gabarito Definitivo  

Prazo para recurso das notas preliminares 

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva

Divulgação das notas preliminares da prova discursiva
definitivo de resposta da prova discursiva

Prazo para recurso das notas preliminares 

Divulgação das notas definitivas 

Convocação para as provas práticas
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PREVISÃO DE CRONOGRAMA – CARGOS COM PROVA OBJETIVA, PRÁTICA, TÍTULOS E 
DISCURSIVA 

14/12/2018

Data limite para envio da documentação dos candidatos com 
deficiência e requerimento de tratamento diferenciado 

14/12/2018

Data final para pagamento das inscrições 14/12/2018

Homologação preliminar das inscrições, resultado dos pedidos 
de tratamento diferenciado e da lista dos candidatos 

21/12/2018

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscrição; 
indeferimento de vagas aos candidatos com deficiência e 

10/01 e 11/01/2019

Resultado dos recursos e homologação definitiva das 18/01/2019

18/01/2019

27/01/2019 

03/02/2019 

gabarito preliminar da prova objetiva e  28/01/2019 

04/02/2019 

Divulgação do padrão preliminar de resposta da prova 28/01/2019

Prazo para recurso do gabarito preliminar 29/01 e 30/01/2019 
domingo

05/02 e 06/02/2019 
domingo

padrão preliminar de resposta da 29/01 e 30/01/2019

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva e 25/02/2019

Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva 26/02 e 27/02/2019

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva 07/03/2019

das notas preliminares da prova discursivae padrão 
definitivo de resposta da prova discursiva 

07/03/2019

Prazo para recurso das notas preliminares da prova discursiva 08 e 11/03/2019

da prova discursiva 20/03/2019

Convocação para as provas práticas e para entrega de títulos 20/03/2019

PRÁTICA, TÍTULOS E  

14/12/2018  

14/12/2018  

14/12/2018  

21/12/2018  

10/01 e 11/01/2019  

18/01/2019  

18/01/2019  

27/01/2019 – 1º domingo 

03/02/2019 – 2º domingo 

 

28/01/2019 – 1º domingo 

04/02/2019 – 2º domingo 

 

28/01/2019  

29/01 e 30/01/2019 – 1º 
domingo 

06/02/2019 – 2º 
domingo 

 

29/01 e 30/01/2019  

25/02/2019  

26/02 e 27/02/2019  

07/03/2019  

07/03/2019  

08 e 11/03/2019  

20/03/2019  

20/03/2019  



 

Entrega de títulos 

Provas práticas 

Divulgação das notas preliminares das provas práticas e de 
títulos 

Prazo para recurso das notas preliminares das provas práticas 
e de títulos 

Divulgação das notas definitivas das 
títulos e classificação final preliminar

Prazo para recurso da classificação final preliminar

Divulgação da classificação final definitiva
final do Concurso 
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27, 28 e 

31/03/2019

Divulgação das notas preliminares das provas práticas e de 08/04/2019

Prazo para recurso das notas preliminares das provas práticas 09 e 10/04/2019

Divulgação das notas definitivas das provas práticas e de 
títulos e classificação final preliminar 

16/04/2019

para recurso da classificação final preliminar 17 e 18/04/2019

da classificação final definitiva e Homologação 25/04/2019

 
 

27, 28 e 29/03/2019  

31/03/2019  

08/04/2019  

09 e 10/04/2019  

16/04/2019  

17 e 18/04/2019  

25/04/2019 
 




