CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL Nº 01/2021
RETOMADA DO CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020

O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO A RETOMADA DO CONCURSO PÚBLICO N° 01/2020, nos seguintes termos:

Art. 1° Pela perspectiva de melhora do quadro epidemiológico no Brasil para os próximos
meses, notadamente pela vacinação de grande parcela da população, a fim de oportunizar
um cronograma mais seguro aos candidatos, informa:

DA SOLICITAÇÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
OBJETIVA E CANDIDATA LACTANTE
Art.2º Os documentos referentes às disposições dos subitens 5.4.2, 6.1.2, 6.1.3.2 e 6.2.1.2
do Edital de Abertura deverão ser encaminhados, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento)
até o dia 17 de novembro de 2021 em envelope fechado endereçado à Fundação de Apoio
ao Desenvolvimento da UNICENTRO com as informações abaixo:
DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO
Caixa Postal 3023
Guarapuava – PR
CEP 85.010-980
Concurso Público da Câmara Municipal de Cantagalo
(LAUDO MÉDICO/CONDIÇÃO ESPECIAL/LACTANTE)
NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXXXXX
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Art.3º A prova objetiva será aplicada na cidade de Cantagalo, Estado do Paraná,
podendo ser aplicada também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a
capacidade de alocação do município.
A prova objetiva será aplicada no dia 28 de novembro de 2021, em horário e local a ser
informado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br
e no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.
O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com o local de prova deverá ser emitido no
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br a partir de 24 de novembro de 2021.

DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Art 4º O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados
até as 19h00min do dia posterior à aplicação da prova objetiva, no endereço eletrônico
www.concursosfau.com.br.
Quanto ao gabarito preliminar e o caderno de questões divulgados caberá a interposição de
recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 14 deste Edital.

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ESTADO DO PARANÁ
DA PROVA DE TÍTULOS
Art 5º PROVA DE TÍTULOS
A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada para o cargo de Contador, e
somente poderá participar desta fase do certame o candidato que obter a pontuação
estabelecida no subitem 9.22, além de não ser eliminado por quaisquer outros critérios
estabelecidos neste Edital. A prova de títulos terá o valor máximo de 20,00 pontos, ainda que
a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a este valor, conforme disposto na
Tabela 11.1 do Edital de Abertura.
A documentação comprobatória dos títulos será recebida no mesmo dia da realização
da prova objetiva. Após esse período de entrega da documentação não será permitida
a complementação de qualquer documento, nem mesmo através de pedido de revisão
e/ou recurso.
Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos deverão: a) imprimir
e preencher o Formulário de Cadastro de Títulos das 09h00min do dia 25 de novembro de
2021 até às 23h59min do dia 26 de novembro de 2021 disponíveis no endereço eletrônico
www.concursosfau.com.br; b) após completado o preenchimento, imprimir duas vias do
comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para si e anexar a outra em envelope lacrado
com os documentos comprobatórios dos títulos, a ser entregue no dia da realização da prova
objetiva.
Art. 6° Permanecem inalteradas as demais cláusulas editalícias que não confronte com as
deste edital.
Art. 7° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Cantagalo, em 27 de outubro de 2021.

Registre-se e Publique-se

REINALDO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

