PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017.
EDITAL DE JULGAMENTO DE RECURSOS EM FACE DAS INSCRIÇÕES
HOMOLOGADAS E ENSALAMENTO Nº 03/2017.
A Presidente da Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado do Município
de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO o presente EDITAL DE JULGAMENTO DE RECURSOS EM FACE DAS
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS E ENSALAMENTO do Processo Seletivo
Simplificado n.º 01/2017, destinado a seleção de Professor Substituto e Professor de
Educação Infantil Substituto, conforme as seguintes disposições:
Art. 1º É IMPROVIDO o único recurso interposto em face das inscrições
homologadas, segundo a fundamentação abaixo:
Recorrente
Daiana Schmoller

Motivo do Improvimento
A opção pelo cargo de Professor Substituto foi efetiva
pela candidata, não havendo a possibilidade da
alteração da opção regularmente efetuada.

Art. 2º Em face do não acolhimento do recurso interposto, ficam mantidas as
inscrições homologadas pelo Edital n.º 02/2017, publicado no jornal O Presente,
edição 4460, de 10/11/2017, e no Diário Oficial Eletrônico, edição 1390, de
10/11/2017.
Art. 3º Ficam os candidatos convocados para realização da prova objetiva e prova
de títulos, a se dar na data de 25 de Novembro de 2017, período vespertino, nas
dependências da Escola Municipal Tiradentes, situada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º
855, centro, na Cidade de Mercedes-PR.
§ 1º Os candidatos prestarão a prova em salas devidamente identificadas
(ensalamento disponível no local), devendo comparecer ao local da prova às
13h30min, pois os portões permanecerão abertos somente até às 13h45min, horário
após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos às
salas de provas.
§ 2º Os candidatos deverão comparecer ao local da prova portando documento
oficial de identificação com fotografia e caneta esferográfica azul ou preta.
Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Mercedes/PR, 17 de Novembro de 2017.
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