PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESSOAL – PSP
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 003/2021

Altera a data para realização das provas objetivas e
subjetivas do Concurso Público – Edital nº 001/2021 e
dá outras providências.
LUCIMAR DE SOUZA MORAIS, Prefeita do Município de JARDIM OLINDA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições contidas no subitem
23.4 do Edital de Concurso n° 001/2021; considerando a expectativa de um elevado número
de candidatos a se inscreverem no Concurso Público e Teste Seletivo, cujas provas escritas
objetivas e subjetivas estão marcados para serem realizadas no dia 19 de setembro de 2021;
considerando que cabe ao Município tomar as devidas precauções com a segurança dos
candidatos em relação a COVID 19 e; considerando que para acomodar todos candidatos
com segurança, conforme determina os órgão de saúde pública, o Município precisa ainda
de alguns ajustes em relação aos locais de aplicação das provas escritas objetivas e
discursivas.
RESOLVE
1. Tornar público que fica transferido para o dia 26 de setembro de 2021, a data
de aplicação das provas de múltipla escolha e discursivas a que se refere o subitem 11.1 do
Edital de Concurso Público nº 001/2021.
2. Em virtude da alteração na data para aplicação das provas objetivas e
discursivas, o cronograma das atividades a serem desenvolvidas a partir do subitem 1.14
passam ter as seguintes alterações:
1.14
Aplicação das Provas Escritas Objetivas e Discursivas.
26/09/2021
1.15
Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas.
27/09/2021
1.16
Prazo para recurso contra gabaritos preliminares e questões das
29/09/2021
provas objetivas.
1.17
Divulgação dos Gabaritos Definitivos e resultado das provas
08/10/2021
objetivas e discursivas.
1.18
Prazo para recurso contra resultado das provas objetivas e
11/10/2021
discursivas.
Convocação dos 10 (dez) primeiros colocados e dos que
1.19
empataram com a mesma nota do 10º (décimo) colocado nas

1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

provas objetiva nos cargos de Motorista, Operador de Máquinas
e Tratorista para realização da prova prática.
Convocação fixando prazo para entrega de títulos dos aprovados
nas provas objetiva e discursiva nos de cargos Advogado,
Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, Professor e Psicólogo.
Divulgação do resultado da prova prática e da avaliação dos
títulos
Prazo para recurso contra o resultado da prova prática e da
avaliação dos títulos
Divulgação do resultado do Concurso Público com a classificação
dos candidatos
Prazo para recurso contra o resultado e a classificação dos
candidatos

18/10/2021

18/10/2021
27/10/2021
29/10/2021
09/11/2021
11/11/2021

Jardim Olinda/PR, 29 de julho de 2021.
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