ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE ANTONINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2017
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA EMPREGO
EDITAL Nº 003/2017
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
O MUNICÍPIO DE ANTONINA, representado pelo Prefeito Municipal, o Excelentíssimo Senhor JOSÉ
PAULO VIEIRA AZIM, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e
emendas, com fulcro no Art. 37, da Constituição Federal, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2017, com o aproveitamento das
inscrições já realizadas, e demais informações, conforme segue:
1. DO APROVEITAMENTO DAS INSCRIÇÕES: Os candidatos devidamente inscritos e com inscrições
efetivamente pagas, na forma prevista no Edital de Processo Seletivo Público nº 001/2017, tem garantido seu
direito de prosseguimento no presente certame, desde que atendidas às condições estabelecidas no Edital de
Processo Seletivo Público nº 001/2017.
2. DA REABERTURA DAS INSCRIÇÕES: Os novos candidatos, inclusive os candidatos inscritos que não
efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, interessados em participar do Processo Seletivo Público
nº 001/2017, deverão realizar a sua inscrição durante o Novo Período para Inscrição para participar do presente
certame. As inscrições serão via Internet e poderão ser realizadas a partir das 9h (horário de Brasília) do dia 16 de
outubro de 2017 até às 12h (horário de Brasília) do dia 30 de outubro de 2017, pelo site www.objetivas.com.br.
3. DO NOVO CRONOGRAMA DE EVENTOS: O Processo Seletivo Público seguirá as datas e prazos
estipulados de acordo com o Novo Cronograma de Eventos a seguir:
DATA
16/10 a
30/10/2017
16/10 a
20/10/2017

Novo Período de Inscrições

31/10/2017

Ultimo dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário após reabertura

31/10/2017

Último dia para envio dos documentos para Pessoas com Deficiência, atendimento especial ou condição de
Jurado.

16/11/2017
17/11 a
21/11/2017
A definir

EVENTOS

Período para solicitar devolução da taxa aos candidatos que não desejarem mais participar do certame

Divulgação da homologação das inscrições
Período para interposição de recursos das inscrições
Divulgação do resultado dos recursos das inscrições

10/12/2017

Aplicação da Prova Objetiva

11/12/2017
12/12 a
14/12/2017

Divulgação do Gabarito Preliminar (a partir das 14h)

19/12/2017

Ato Público de Leitura dos Cartões de Resposta (na Objetiva Concursos)

02/01/2018
03/01 a
05/01/2018

Divulgação do Gabarito Definitivo e das notas da Prova Objetiva

15/01/2018
17/01/2018
A definir

Período para interposição de recursos do Gabarito Preliminar e vista de Prova Padrão

Período para interposição de recursos das notas da Prova Objetiva
Divulgação do resultado dos recursos de notas da Prova Objetiva e convocação para Ato Público de sorteio
de desempate (se necessário)
Ato Público de sorteio de desempate (se necessário)
Classificação Final

4. DO CANCELAMENTO E DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: Os candidatos
inscritos no presente certame, que já efetuaram o pagamento do valor da taxa de inscrição e que NÃO tenham
interesse em continuar participando deste Processo Seletivo Público, em virtude das alterações ora realizadas,
deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Antonina, e solicitar o cancelamento da inscrição já realizada e
a respectiva devolução do valor pago a título de inscrição.

Página 1 de 3

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE ANTONINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2017
Uma vez solicitado o cancelamento e a devolução da taxa de inscrição, o candidato não poderá voltar
atrás.
Para a DEVOLUÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO, o candidato deverá comparecer na Prefeitura
Municipal de Antonina, e informar o Banco, Agência e Conta Corrente e proceder conforme abaixo:
a) ENTREGA PESSOAL: O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Antonina, situada
na Rua XV de Novembro, nº 150, Bairro Centro, no Município de Antonina/PR, até o dia 20/10/2017,
impreterivelmente, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 9h às 11h30min e das 13h às 17h,
munido de documento de identidade original e cópia simples, comprovante do pagamento da taxa de
inscrição original e cópia simples (boleto bancário quitado) e dados para Depósito (Banco, Agência e
Conta Corrente), e preencher um formulário disponibilizado pela Prefeitura, solicitando devolução da taxa de
inscrição e o cancelamento da sua inscrição.
a1) Será aceito pedido de devolução do valor da taxa de inscrição por procuração, desde que entregue o
instrumento de mandato outorgado através de instrumento público ou particular, contendo poder específico para
tal finalidade, conforme Anexo deste Edital, com reconhecimento de firma em cartório pelo outorgante,
acompanhado de documento de identidade original e cópia do outorgado, comprovante do pagamento da taxa de
inscrição original e cópia (boleto bancário quitado) e dados para Depósito (Banco, Agência e Conta Corrente).
4.2.1. O candidato que já solicitou devolução da taxa de inscrição, mas não informou os dados bancários,
deve comparecer na Prefeitura Municipal de Antonina, novamente, para complementar as informações.
4.3. O depósito do valor referente à devolução da taxa de inscrição será realizado na conta bancária
informada pelo candidato, a partir de 31/10/2017. As informações bancárias, para devolução da taxa de inscrição,
são de total responsabilidade do candidato ou de seu procurador.
5. As demais disposições do Edital de Processo Seletivo Público nº 001/2017 permanecem válidas e
inalteradas.
Antonina, 16 de outubro de 2017.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM,
Prefeito Municipal.
Registre-se e publique-se.
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ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO

P R O C U R A Ç Ã O

Eu,

,
(nacionalidade),

(estado civil),

inscrito no CPF sob o nº

(profissão),

, RG nº

na

, residente e domiciliado
,

Bairro

,

na

,

cidade

nº

,

complemento

de

filho

/

,

de

,

por este instrumento particular, nomeio e constituo

,

(nacionalidade),

(estado civil),

(profissão),

, RG nº

na

, residente e domiciliado
,

Bairro

,

na

cidade

CEP
e

, e-mail

inscrito no CPF sob o nº

,

nº

,

complemento

de

/

, e-mail

,

,
CEP

, como meu

procurador, com poderes específicos para SOLICITAR O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E A DEVOLUÇÃO
DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2017 DO MUNICÍPIO DE
ANTONINA/PR - EDITAL Nº 001/2017 - para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Área
, realizado pela OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

(Local)

(Data)

(Assinatura do Candidato)
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