
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA 

ESTADO DO PARANÁ 
 

EDITAL Nº 063/2015 
 
A Presidente da Comissão Especial de Seleção de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICA, a quem possa interessar a LISTAGEM DEFINITIVA DOS CANDIDATOS COM 
INSCRIÇÃO DEFERIDA, O LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA e o ENSALAMENTO PARA A 
PROVA OBJETIVA, atendendo o disposto nos itens 8.5 do Edital nº 049 de 22 de agosto de 
2015, nos termos do Anexo deste Edital. 
 
Art. 1º - As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos contra a LISTAGEM 
PRELIMINAR DOS CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO DEFERIDA estarão disponíveis no Ambiente do 
Candidato a partir do dia 06 de outubro de 2015, conforme item 8.5.2 do Edital nº 049 de 22 
de agosto de 2015. 
 
Art. 2º - Não foram conhecidos os recursos que não se enquadraram nas hipóteses de 
cabimento, que não foram redigidos no formulário específico, não protocolizados, 
protocolizados fora do prazo ou que não estiverem devidamente fundamentados, bem como 
aqueles que foram encaminhados de forma diferente daquela estabelecida no item 12 do 
Edital nº 049 de 22 de agosto de 2015. 
 
Art. 3º - Os comprovantes de ensalamento individual candidato estarão disponíveis no 
Ambiente do Candidato a partir do dia 06 de outubro de 2015, conforme item 8.5.1. do Edital 
nº 049 de 22 de agosto de 2015. 
 
Art. 4º - A Prova Objetiva será aplicada no dia 11 de outubro de 2015, das 14h às 18h, na 
Universidade Paranaense - UNIPAR - Campus SEDE, localizada na Praça Mascarenhas de 
Moraes n.º 4282, Centro - Umuarama - PR, CEP: 87502-210.  
 
Art. 5º - O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com 01 
(uma) hora de antecedência, obrigatoriamente munido de caneta esferográfica transparente, 
com tinta preta ou azul e documento original e oficial de identificação. Os portões de acesso 
aos locais de realização da prova serão abertos às 13h e fechados, impreterivelmente, às 
13h45, estando impedido de ingressar, por qualquer motivo, o candidato que chegar ao local 
de prova após o horário estipulado, conforme disposto nos itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 do Edital 
nº 049 de 22 de agosto de 2015. 
 
 
Publique-se e cumpra-se. 
 
 

Umuarama, 06 de outubro de 2015. 
 
 

ANA LUCIA LEPRE 
Presidente da Comissão Especial de Seleção de Pessoal 


