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ESTADO DO PARANÁ 

 

ERRATA 002/2013 - EDITAL DE ABERTURA TESTE SELETIVO Nº. 001/01/2013 
 
 
A Comissão de Teste Seletivo, constituída através da Portaria nº 53.564/2013, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas, TORNA PÚBLICO a retificação no 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO do Edital de Abertura nº 001/01/2013, no que 
segue: 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
4.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
4.1 Cronograma:  
 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do Edital de abertura  13/11/2013 
Período de inscrição pela internet, através do site 
www.fauel.org.br 

18/11 à 03/12/2013 

Divulgação das inscrições homologadas 06/12/2013 
(Período de solicitação para condições especiais para o dia da 
Prova, envio de atestado médico para candidatos portadores 
de deficiência) e para declarantes de baixa-renda. 

 
18/11 à 02/12/2013 

Período de interpor recursos sobre as inscrições 09/12/2013 
Divulgação da homologação das inscrições 12/12/2013 
Divulgação do local de realização da prova escrito-objetiva 12/12/2013 
REALIZAÇAO DA PROVA OBJETIVA 15/12/2013 
Divulgação do gabarito preliminar 16/12/2013 
Prazo de recurso contra resultado preliminar do gabarito 17 e 18/12/2013 
Divulgação dos recursos  23/12/2013 
Divulgação das notas preliminares  23/12/2013 
Divulgação do horário e local de realização da prova ORAL. 03/02/2014 
REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL para os cursos TURISMO e 
HOTELARIA, (prova de banca para avaliação da proficiência 
da língua inglesa) 

 
09/02/2014 

Divulgação das notas preliminar 14/02/2014 
Prazo de recurso contra o resultado da prova oral 17/02/2014 
Divulgação do resultado dos recursos 24/02/2014 
Divulgação do resultado final classificatório 25/02/2014 
Edital de homologação do resultado final 25/02/2014 
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ESTADO DO PARANÁ 

 
LEIA-SE: 
 
4.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
4.1 Cronograma  
 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do Edital de abertura  13/11/2013 
Período de inscrição pela internet, através do site 
www.fauel.org.br 

18/11 à 03/12/2013 

Divulgação das inscrições homologadas 06/12/2013 
(Período de solicitação para condições especiais para o dia da 
Prova, envio de atestado médico para candidatos portadores 
de deficiência) e para declarantes de baixa-renda. 

 
18/11 à 02/12/2013 

Período de interpor recursos sobre as inscrições 09/12/2013 
Divulgação da homologação das inscrições 12/12/2013 
Divulgação do local de realização da prova escrito-objetiva 12/12/2013 
REALIZAÇAO DA PROVA OBJETIVA 15/12/2013 
Divulgação do gabarito preliminar 16/12/2013 
Prazo de recurso contra resultado preliminar do gabarito 17 e 18/12/2013 
Divulgação dos recursos  04/02/2014 
Divulgação das notas preliminares  04/02/2014 
Divulgação do horário e local de realização da prova ORAL. 04/02/2014 
REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL para os cursos TURISMO e 
HOTELARIA, (prova de banca para avaliação da proficiência 
da língua inglesa) 

 
09/02/2014 

Divulgação das notas preliminar 14/02/2014 
Prazo de recurso contra o resultado da prova oral 17/02/2014 
Divulgação do resultado dos recursos 24/02/2014 
Divulgação do resultado final classificatório 25/02/2014 
Edital de homologação do resultado final 25/02/2014 

 
Foz do Iguaçu, 22 de Novembro de 2013.  
  
 
 
 
 

Carlos Magno de Melo Albuquerque 
Presidente – Comissão de Teste Seletivo 

Portaria nº 53.564/2013 
 


