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                        EDITAL Nº 082/2011-SEADM 
 
 

O MUNICÍPIO DE MARINGÁ, Estado do Paraná, por 
meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições, torna pública a presente retificação do 
Edital nº 071/2011-SEADM, como segue: 

 
I – Retificar o item 6.4 do Edital nº 071/2011-SEADM de:  
 
“6.4 - O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir 10 horas do dia 01 de dezembro de 2011 até 

às 23hs59min do dia 15 de dezembro de 2011, 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. Ao final da inscrição, deverá o candidato 
imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição, sendo a impressão do boleto 
componente do processo de inscrição.” 
  
Para:  
 
“6.4 - O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir 10 horas do dia 01 de dezembro de 2011 até 

às 23hs59min do dia 22 de dezembro de 2011, 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. Ao final da inscrição, deverá o candidato 
imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição, sendo a impressão do boleto 
componente do processo de inscrição.” 
 
 
II – Retificar o item 6.5 do Edital nº 071/2011-SEADM de:  
 
“6.5 - O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 16 de dezembro de 

2011, mediante a apresentação do boleto bancário, pago preferencialmente nas Casas Lotéricas, 
durante seu horário regular de atendimento. 
6.5.1 - O boleto bancário, documento hábil para efetuar o pagamento da taxa de inscrição deverá ser 
impresso até às 23hs59min do dia 15 de dezembro de 2011.” 
 
Para:  
 
“6.5 - O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 23 de dezembro de 

2011, mediante a apresentação do boleto bancário, pago preferencialmente nas Casas Lotéricas, 
durante seu horário regular de atendimento. 
6.5.1 - O boleto bancário, documento hábil para efetuar o pagamento da taxa de inscrição deverá ser 
impresso até às 23hs59min do dia 22 de dezembro de 2011.” 
 
 
 
III – Retificar o Anexo V do Edital nº 071/2011-SEADM de:  
 

 
ANEXO V 
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CRONOGRAMA PROVISÓRIO 
 
 

DESCRIÇÃO DATA 
Publicação do Edital de abertura 14/11/2011 

Período de inscrições  
01/12/2011 à 
15/12/2011 

Período de inscrições de isento 17 e 18/11/2011 
Divulgação da relação dos isentos 23/11/2011 
Recurso da relação dos isentos 24 e 25/11/2011 
Homologação das inscrições de isento 30/11/2011 
Pagamento das Inscrições Até 16/12/2011 
Homologação das Inscrições 23/12/2011 
Recurso Homologação das Inscrições 28 e 29/12/2011 
Ensalamento 03/01/2012 
Prova Objetiva 08/01/2012 
Divulgação do gabarito preliminar 09/01/2012 
Recurso do gabarito preliminar 10 e 11/01/2012 
Divulgação do gabarito oficial 18/01/2012 
Divulgação Nota da Prova Objetiva 20/01/2012 
Recurso Nota Prova Objetiva 23 e 24/01/2012 
Homologação da nota da prova objetiva 30/01/2012 
Convocação para as provas prática e avaliação física 31/01/2012 
Entrega dos Títulos 06 e 07/12/2011 
Divulgação preliminar da nota da prova de títulos 15/02/2012 
Recurso nota prova de títulos  16 e 17/02/2012 
Divulgação oficial da nota da prova de títulos 24/02/2012 
Realização das provas prática e avaliação física 12/02/2012 
Resultado das provas prática e avaliação física 24/02/2012 
Recurso das provas prática e avaliação física 27 e 28/02/2012 
Divulgação das notas das provas prática e avaliação 
física 02/03/2012 
Homologação do resultado final 09/03/2012 

 
 
 
 
 

Para:  
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CRONOGRAMA PROVISÓRIO 

 
 

DESCRIÇÃO DATA 
Publicação do Edital de abertura 14/11/2011 

Período de inscrições  
01/12/2011 à 
22/12/2011 

Período de inscrições de isento 17 e 18/11/2011 
Divulgação da relação dos isentos 23/11/2011 
Recurso da relação dos isentos 24 e 25/11/2011 
Homologação das inscrições de isento 30/11/2011 
Pagamento das Inscrições Até 23/12/2011 
Homologação das Inscrições 27/12/2011 
Recurso Homologação das Inscrições 28 e 29/12/2011 
Ensalamento 03/01/2012 
Prova Objetiva 08/01/2012 
Divulgação do gabarito preliminar 09/01/2012 
Recurso do gabarito preliminar 10 e 11/01/2012 
Divulgação do gabarito oficial 18/01/2012 
Divulgação Nota da Prova Objetiva 20/01/2012 
Recurso Nota Prova Objetiva 23 e 24/01/2012 
Homologação da nota da prova objetiva 30/01/2012 
Convocação para as provas prática e avaliação física 31/01/2012 
Entrega dos Títulos 06 e 07/12/2011 
Divulgação preliminar da nota da prova de títulos 15/02/2012 
Recurso nota prova de títulos  16 e 17/02/2012 
Divulgação oficial da nota da prova de títulos 24/02/2012 
Realização das provas prática e avaliação física 12/02/2012 
Resultado das provas prática e avaliação física 24/02/2012 
Recurso das provas prática e avaliação física 27 e 28/02/2012 
Divulgação das notas das provas prática e avaliação 
física 02/03/2012 
Homologação do resultado final 09/03/2012 
 

Maringá, 14 de dezembro de 2011. 
 
 

Silvio Magalhães Barros II 
Prefeito Municipal 

 

José Roberto Ruiz 
Secretário de Administração

 


