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TERCEIRA ALTERAÇÃO CRONOGRAMA 

EDITAL Nº 001/2013 DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

 

Súmula: Dispõe sobre a alteração do 

cronograma do Resultado Final. 

 

A Diretoria Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 

DE CURITIBA, com sede na Rua Lothário Boutin, nº. 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná, 

CEP 81110-522, no uso de suas atribuições legais, conforme parágrafo 2º do artigo 13 da Lei 

Municipal nº. 13.663, de 21 de dezembro de 2010 e artigo 17 do seu Estatuto, resolve:  

 

TORNAR PÚBLICO:  
Onde sê lê: 
11.2 A relação nominal, em ordem alfabética, dos candidatos que obtiverem a 
pontuação exigida no item 9.3, será divulgada no portal www.pucpr.br/concursos, Link 
FEAES no dia 31 de outubro de 2013. Para conhecimento da pontuação obtida na 
prova objetiva, o candidato deverá acessar o link RESULTADO.  
 
Leia-se: 
11.2 A relação nominal, em ordem alfabética, dos candidatos que obtiverem a 
pontuação exigida no item 9.3, será divulgada no portal www.pucpr.br/concursos, Link 
FEAES no dia 04 de novembro de 2013. Para conhecimento da pontuação obtida na 
prova objetiva, o candidato deverá acessar o link RESULTADO.  
 
Onde sê lê: 
11.3 O resultado da prova objetiva dos candidatos aprovados, não aprovados e 
ausentes será publicado no Diário Oficial do Município - Atos do Município de 
Curitiba, no dia 31 de outubro de 2013. 
 
Leia-se: 
11.3 O resultado da prova objetiva dos candidatos aprovados, não aprovados e 
ausentes será publicado no Diário Oficial do Município - Atos do Município de 
Curitiba, no dia 04 de novembro de 2013. 
 
Onde sê lê: 
12.12 A relação nominal, em ordem alfabética dos candidatos com o resultado da 
prova pós-período recursal, será divulgada no portal www.pucr.br/concursos, Link 
FEAES, Menu Resultado, dia 31 de outubro de 2013. Para conhecimento da 
pontuação pós-período recursal, cada candidato, deverá acessar o link RESULTADO.     
 
Leia-se: 
12.12 A relação nominal, em ordem alfabética dos candidatos com o resultado da 
prova pós-período recursal, será divulgada no portal www.pucr.br/concursos, Link 
FEAES, Menu Resultado, dia 04 de novembro de 2013. Para conhecimento da 
pontuação pós-período recursal, cada candidato, deverá acessar o link RESULTADO.     



 

Rua: Lothário Boutin, nº 90 – CEP: 81110-522 

Curitiba - PR 

 
Onde sê lê: 
15.9 A relação nominal, em ordem alfabética dos candidatos com o resultado da 
prova de títulos pós-período recursal, será divulgada no portal 
www.pucr.br/concursos, dia 31 de outubro de 2013. Para conhecimento da 
pontuação pós-período recursal, cada candidato, deverá acessar o Menu 
RESULTADO.     
 
Leia-se: 
15.9 A relação nominal, em ordem alfabética dos candidatos com o resultado da 
prova de títulos pós-período recursal, será divulgada no portal 
www.pucr.br/concursos, dia 04 de novembro de 2013. Para conhecimento da 
pontuação pós-período recursal, cada candidato, deverá acessar o Menu 
RESULTADO.     
 
Onde sê lê: 
16.2. O resultado classificatório final será divulgado por meio de relação nominal com 
a classificação dos candidatos, no portal www.pucpr.br/concursos e no Diário Oficial - 
Atos do Município de Curitiba até 31 de outubro de 2013. Para conhecimento da 
classificação obtida, cada candidato deverá acessar o Menu RESULTADO 
 
Leia-se: 
16.2. O resultado classificatório final será divulgado por meio de relação nominal com 
a classificação dos candidatos, no portal www.pucpr.br/concursos e no Diário Oficial - 
Atos do Município de Curitiba até 04 de novembro de 2013. Para conhecimento da 
classificação obtida, cada candidato deverá acessar o Menu RESULTADO 
 
17. DA HOMOLOGAÇÃO E DO PRAZO DE VALIDADE. 
Onde sê lê: 
17.1 A homologação do Processo Seletivo Público de que trata este Edital deverá 
ocorrer e ser publicada no Diário Oficial - Atos do Município de Curitiba, até o dia 31 
de outubro de 2013 e terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de sua 
publicação, podendo ser prorrogado por igual período.                     
 
Leia-se: 
17.1 A homologação do Processo Seletivo Público de que trata este Edital deverá 
ocorrer e ser publicada no Diário Oficial - Atos do Município de Curitiba, até o dia 04 
de novembro de 2013 e terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de sua 
publicação, podendo ser prorrogado por igual período.                     
 
 
Demais itens e subitens permanecem inalterados conforme edital, aditamentos e erratas 
anteriormente publicadas. 
 

Curitiba, 30 de outubro de 2013. 

 

Gustavo Justo Schulz 

Diretor Geral da FEAES 


