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MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
EDITAL Nº 05/2018 DE 22 DE JUNHO DE 2018 

 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o disposto na legislação e considerando o Edital nº 
01/2018, TORNA PÚBLICA a lista definitiva de candidatos inscritos, lista definitiva de 
candidatos inscritos como pessoa com deficiência, resultado definitivo dos pedidos de 
atendimento especial, lista definitiva da comprovação da função de jurado e 
ensalamento dos candidatos (horário e locais de realização da Prova Objetiva), nos 
termos abaixo: 
 

1. A lista definitiva de candidatos inscritos consta no ANEXO I.  
 
2. A lista definitiva dos candidatos inscritos como pessoa com deficiência 
consta no ANEXO II.  
 
3. O resultado definitivo dos pedidos de atendimento especial consta no ANEXO 
III.  
 
4. Lista definitiva dos candidatos que enviaram documento comprobatório da 
função de jurado consta no ANEXO IV. 
 
5. Lista com os candidatos que interpuseram recurso contra as listas 
preliminares consta no ANEXO V. 
 5.1 A resposta com o motivo do deferimento ou indeferimento dos 
recursos contra as listas preliminares consta no ambiente do candidato. 
 
6. O horário da prova objetiva será das 9h às 13h, com duração de 4 (quatro) 
horas, incluindo o tempo para marcação do cartão-resposta. Os locais de prova 
de cada candidato estão discriminados no ANEXO VI, sendo de exclusiva 
responsabilidade do candidato a identificação correta de seu local de realização 
das provas e o comparecimento no horário determinado. 

6.1 As portas de acesso aos locais de prova serão abertas às 8h – 1 
(uma) hora antes do início da prova, e fechadas às 8h40 – 20 (vinte) minutos 
antes do início da prova, estando impedido de ingressar, por qualquer motivo, o 
candidato que chegar ao local da prova após o horário estipulado de 
fechamento das portas de acesso.   

6.2 As provas para todos os cargos serão aplicadas no campus Curitiba 
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, na Rua Imaculada 
Conceição nº. 1155, bairro Prado Velho, CEP. 80.215-901- Curitiba/PR. 

6.3 A informação sobre o local de prova também está disponível para 
consulta no Ambiente do Candidato. 

 
Fazenda Rio Grande, 22 de junho de 2018. 

 
 

NEUSA SALETE BRIZOLLA ROSA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO 


