CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
Edital Nº 07.01/2017
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
Em cumprimento às determinações do Senhor PAULO CÉSAR FIATES FURIATI – Prefeito do
Município de Lapa – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a Comissão Especial de Concurso nomeada pelo Decreto nº
22.752/2017 de 05 de Julho de 2017, resolve, TORNAR PÚBLICO a retificação do Anexo I - Cronograma do
Edital nº 01.01/2017:

ONDE SE LÊ:
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017
Anexo I
CRONOGRAMA
ETAPA OU ATIVIDADE

DATAS

Publicação do Edital

17/08/2017

Período de Inscrição

17/08/2017 a 05/09/2017

Período de inscrição para os candidatos com pedido de isenção da taxa de inscrição

17/08/2017 a 23/08/2017

Divulgação dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição
Interposição de recursos contra a divulgação dos candidatos beneficiados com a isenção da
taxa de inscrição
Resposta dos recursos contra a divulgação dos candidatos beneficiados com a isenção da
taxa de inscrição

29/08/2017
30 e 31/08/2017
04/09/2017

Último dia para pagamento do boleto bancário

06/09/2017

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para realização
das provas objetivas.

19/09/2017

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições

20 e 21/09/2017

Resposta dos recursos contra a homologação das inscrições

25/09/2017

Data Provável da Prova Objetiva e Títulos

15/10/2017

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva
Interposição de recursos contra questões e os gabaritos preliminares da prova objetiva

21 horas do dia 15/10/2017
16/10 e 17/10/2017

Resposta dos recursos contra questões e os gabaritos preliminares da prova objetiva

24/10/2017

Publicação do resultado final da prova objetiva, do gabarito oficial e prova de títulos

24/10/2017

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova objetiva e prova de
títulos

25 e 26/10/2017

Resposta dos recursos contra o resultado final da prova objetiva

30/10/2017

Divulgação do Edital de Homologação final

31/10/2017

Observações:
1. O Edital será disponibilizado no site https://saber.srv.br/
2. Os Anexos deste Edital estarão disponíveis no site https://saber.srv.br/
3. As datas do cronograma poderão ser alteradas e/ou ajustadas de comum acordo entre o Município e o Instituto Saber, para melhor execução do certame, sem que isso
gere direito aos candidatos. O Município e o Instituto Saber se responsabilizam, portanto, em dar ampla divulgação a quaisquer alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
(41) 3547-8000

LEIA-SE:
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017
Anexo I
CRONOGRAMA
ETAPA OU ATIVIDADE

DATAS

Publicação do Edital

17/08/2017

Período de Inscrição

17/08/2017 a 05/09/2017

Período de inscrição para os candidatos com pedido de isenção da taxa de inscrição

17/08/2017 a 23/08/2017

Divulgação dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição
Interposição de recursos contra a divulgação dos candidatos beneficiados com a isenção da
taxa de inscrição
Resposta dos recursos contra a divulgação dos candidatos beneficiados com a isenção da
taxa de inscrição

29/08/2017
30 e 31/08/2017
04/09/2017

Último dia para pagamento do boleto bancário

06/09/2017

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para realização
das provas objetivas.

19/09/2017

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições
Resposta dos recursos contra a homologação das inscrições
Data Provável da Prova Objetiva e Títulos

20 e 21/09/2017
25/09/2017
14 e 15/10/2017

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva
Interposição de recursos contra questões e os gabaritos preliminares da prova objetiva

21 horas do dia 15/10/2017
16/10 e 17/10/2017

Resposta dos recursos contra questões e os gabaritos preliminares da prova objetiva

24/10/2017

Publicação do resultado final da prova objetiva, do gabarito oficial e prova de títulos

24/10/2017

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova objetiva e prova de
títulos
Prazo para os candidatos aos cargos de Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Serviços Gerais,
Auxiliar Operacional e Cozinheira (o), em todas as localidades apresentem a EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL, conforme item 5.4 do Edital Nº 01.01/2017 e retificações.

25 e 26/10/2017
Até o dia 26/10/2017

Resposta dos recursos contra o resultado final da prova objetiva

30/10/2017

Publicação do resultado final da Experiência Profissional (somente para os cargos de Auxiliar
de Farmácia, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Operacional e Cozinheira (o))

07/11/2017

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da Experiência Profissional

08 e 09/11/2017

Resposta dos recursos contra o resultado final da Experiência Profissional

10/11/2017

Divulgação do Edital de Homologação final

14/11/2017

Observações:
1. O Edital será disponibilizado no site https://saber.srv.br/
2. Os Anexos deste Edital estarão disponíveis no site https://saber.srv.br/
3. As datas do cronograma poderão ser alteradas e/ou ajustadas de comum acordo entre o Município e o Instituto Saber, para melhor execução do certame, sem que isso
gere direito aos candidatos. O Município e o Instituto Saber se responsabilizam, portanto, em dar ampla divulgação a quaisquer alterações.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Lapa, Estado do Paraná, em 19 de Setembro de 2017.

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

ANA MARIA MURBACH BORTOLANZA
Presidente da Comissão Especial de Concurso Público
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
(41) 3547-8000

