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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL-PR 

MUNICÍPIO DE RIO AZUL 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2020 – CARGOS PÚBLICOS 
PUBLICAÇÃO Nº 011/2020 – HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR 

 
Dispõe sobre a homologação preliminar das 
inscrições; o resultado do pedido de inscrição na 
condição de pessoa com deficiência e o 
resultado dos pedidos de tratamento 
diferenciado para a realização das provas 
objetivas, do Concurso Público nº. 001/2020 – 
cargos públicos 
 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL - 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO: 
 
1. A homologação preliminar das inscrições, conforme ANEXO I do presente edital. 
 
2. O resultado do pedido de inscrição na condição de pessoa com deficiência, conforme ANEXO II do 

presente edital. 
 
2.1 Os candidatos que tiverem INDEFERIDO seu pedido de inscrição como Pessoa com Deficiência, por não 

terem apresentado os laudos médicos comprobatórios da condição de deficiência no prazo estabelecido 
no Edital de Abertura, poderão encaminhar os laudos médicos comprobatórios da condição de 
deficiência no prazo de até 10 (DEZ) DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (a data da prova 
será confirmada posteriormente no edital de ensalamento). 
 

2.2 Esta prorrogação de prazo se fez necessária tendo em vista a dificuldade de acesso a hospitais e serviços 
médicos, inviabilizando a emissão de laudos médicos comprobatórios da condição de deficiência, em face 
da pandemia do Coronavírus. 

 
3. O resultado preliminar dos pedidos de tratamento diferenciado para a realização das provas objetivas, 

conforme ANEXO III do presente edital. 
 
4. Os candidatos poderão apresentar recurso quanto à homologação preliminar das inscrições; 

indeferimento do pedido de inscrição como pessoa com deficiência e indeferimento dos pedidos de 
tratamento diferenciado nos dias 24 e 25 de setembro de 2020. 
 

4.1 Os recursos deverão ser redigidos por meio de formulário específico que estará disponível no Sistema 
Eletrônico de Interposição de Recurso, no endereço eletrônico www.fauel.org.br e seguir as instruções ali 
contidas, sendo o horário e data limite para envio de recursos até às 23h59 minutos do dia 25 de 
setembro de 2020, observado o horário oficial de Brasília – DF. 
 

5. Em atenção ao item 6.7 do Edital de Abertura do Concurso Público, a inscrição abaixo não foi 
homologada, pois o candidato se inscreveu para mais de um cargo: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL-PR 

 

INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC. CARGO TERMOS DO EDITAL DE ABERTURA 

82101338 
 

paula rodrigues 
adamante 
 

03/06/1992 
 

Assistente 
Administrativo 
 

Inscrição cancelada em atenção ao item 6.7.1 
do Edital de abertura do Concurso Público. 

 
 
 

Rio Azul, 23 de setembro de 2020. 
 
 

Adriane Terezinha Moraes 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 


