MUNICÍPIO DE MERCEDES - PR
CONCURSO PÚBLICO N.º001/2021
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA PÓSRECURSO E CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
N.º09.001/2021

A presidente da Comissão Especial do Concurso Público do Município de
Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÙBLICO o
presente EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA PÓSRECURSO E CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA do Concurso
Público nº 001/2021, nos seguintes termos:
Art. 1° Em razão da ausência de recurso, fica mantido o Edital de Divulgação do
Gabarito Preliminar Pós-Recurso e Resultado da Prova Objetiva, divulgado no dia
16/12/2021, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mercedes, edição n.º 2842.
Art. 2º Ficam os candidatos classificados na prova objetiva convocados para
realização da prova prática, a ser aplicada na data de 15 de janeiro de 2021, período
matutino, nas dependências do Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE), sita na Rua
Avenida João VIII, n.º 672, centro, na Cidade de Mercedes-PR.
§ 1º O portão de acesso ao local de realização da prática será aberto às 08h00min
horas, com fechamento às 08h30min, observado o horário de Brasília, quando iniciará o
exame.
§ 2º O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 15 (quinze)
minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização
da prova.
§ 3º O candidato deverá comparecer munido de seu DOCUMENTO OFICIAL DE
IDENTIFICAÇÃO COM FOTO.
§ 4º A prova prática terá a duração máxima de 60 (sessenta) minutos por
candidato.
§ 5º Não haverá segunda chamada para a prova prática, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. O candidato que não
comparecer ao local da prova no horário determinado para o início de sua realização será
automaticamente excluído do concurso.
Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Mercedes/PR, 23 de dezembro de 2021.

Juciane Brum
PRESIDENTE
COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO
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