EDITAL N° 06/2012 – DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA
OBJETIVA E INFORMAÇÕES REFERENTES À PROVA DE TÍTULOS
O Presidente da Comissão Organizadora do Concurso da Prefeitura Municipal de Pitanga, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e
demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO o HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA
OBJETIVA para o Concurso Público 03/2012 aberto pelo Edital de Abertura nº 04/2012.
Art. 1º A prova objetiva realizar-se-á na data 27/05/2012, no período da MANHÃ na cidade de Pitanga, estado do
Paraná.
I – O portão de acesso ao local de realização da prova objetiva será aberto às 07h30 e fechado às 08h15 sendo
observado o horário oficial de Brasília – DF. Não serão tolerados atrasos.
II – A aplicação da prova objetiva terá início 15 minutos após o fechamento do portões de acesso, observado o horário
oficial de Brasília – DF, com duração de 03 (três) horas, incluído o tempo de marcação na folha de respostas.
Art. 2º O candidato deverá comparecer, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário fixado
para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova objetiva. O candidato deverá estar munido de
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO, o comprovante de
pagamento devidamente quitado e o cartão de informação do candidato impresso através do endereço eletrônico
www.fauconcursos.org.
Art. 3º O local de prova de cada candidato é o constante no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO disponível no
endereço eletrônico www.fauconcursos.org, a partir das 15h do dia 18/05/2012. A identificação do local de prova é de
responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o mesmo realizar a prova objetiva em desconformidade com as
disposições estabelecidas neste Edital e no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.
Art. 4º Conforme o estabelecido no subitem 12.1 do Edital de Abertura nº 04/2012, ficam CONVOCADOS a participarem
da Prova de Títulos os candidatos inscritos para os cargos relacionados na Tabela abaixo, e somente serão avaliados os
títulos dos candidatos considerados aprovados na prova objetiva.

CÓDIGO DO CARGO

CARGO

203

PROFESSOR I

401

ENGENHEIRO CIVIL

402

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

403

FONOAUDIÓLOGO

404

MÉDICO

405

NUTRICIONISTA

406

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

407

PSICÓLOGO

408

VETERINÁRIO

Art. 5º Os candidatos convocados a participarem da Prova de Títulos, deverão no período das 08h do dia 21/05/2012 até
às 23h59min do dia 24/05/2012, observado o horário oficial de Brasília – DF, preencher o Requerimento de Cadastro
de Títulos, no endereço eletrônico www.fauconcursos.org. Após o preenchimento, o candidato deverá imprimir duas vias
do comprovante, retendo uma para si. A segunda via, juntamente com os documentos comprobatórios dos títulos
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relacionados deverão ser postados até o dia 25/05/2012 (será observada a data de postagem) para o endereço
informado nas etiquetas geradas junto com o comprovante de Requerimento de Cadastro de Títulos, conforme
abaixo:
DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO
Rua Engenheiro Antonio Rebouças, no 797, Santa Cruz
Guarapuava – PR
CEP 85015-410
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Pitanga/PR
(PROVA DE TÍTULOS)
NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXXXXX
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

Art. 6º Os candidatos convocados a participar da Prova de Títulos deverão observar o descrito no item 12 do Edital de
Abertura nº 04/2012.
Art. 7º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pitanga/PR, 18 de maio de 2012

Mauri Alves Pereira
Presidente da Comissão
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