
      
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 
            
                 C O M U N I C A D O 

A Comissão do Concurso Público para o Cargo de Profissional do Magistério 
Docência II com atuação nas áreas de Matemática, Ciências, Geografia, História, 
Língua Portuguesa, Inglês, Educação Artística e Educação Física, regido pelo 
edital n° 10/2010 comunica que foram PRORROGADAS as inscrições do 
concurso público para até as 12h00 do dia 11 de outubro de 2010 com 
pagamento até o dia 11 de outubro de 2010. 
A data da prova objetiva e da prova discursiva - 1ª fase e demais fases do 
concurso público, não foram alteradas e serão realizadas conforme 
cronograma abaixo.  
 

CRONOGRAMA – PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - Edital N° 10/2010  
Cargo: Profissional do Magistério Docência II 

   
20/09 a 11/10/09 Inscrição no Concurso até às 12h00 do dia 11/10/10 com pagamento até o  

dia 11/10/10.  

14, 15 e 16/10/10 imprimir cartões de inscrição com ensalamento; 
1ª Fase - Prova objetiva e discursiva 

17/10/10 Prova objetiva e Prova discursiva.  
18/10/10 Divulgação na internet do gabarito provisório da prova objetiva. 

26/10/10 Divulgação na internet do resultado da prova objetiva. 
27 e 28/10/10 Prazo para recursos do resultado da prova objetiva. 

04 e 05/11/10 Devolutiva do resultado dos recursos impetrados. 
09/11/10 Divulgação na internet do resultado pós recurso da prova objetiva. 

23/11/10 Resultado da pontuação da prova discursiva. 

24 e 25/11/10 Prazo para entrada de recurso da prova discursiva. 
30 e 01/12/10 Devolutiva do resultado dos recursos impetrados prova discursiva. 

02/12/10 Divulgação na internet do resultado pós recurso da prova discursiva. 
2ª Fase – Prova de Desenvolvimento Didático e entrega de Títulos. 

 
03 e 04/11/10 Ensalamento para a prova didática e a entrega dos títulos. 

05/12/10 Prova Didática e entrega de títulos 
09/12/10 Resultado da prova de desenvolvimento didático. 

10 e 13/12/10 Solicitar devolutiva resultado da prova de desenvolvimento didático. 

16 e 17/12/10 Devolutiva aos candidatos.  

10/01/11 Resultado pós devolutiva da prova de desenvolvimento didático. 
3ª Fase – Avaliação Psicológica.  

 
19 a 21/01/11 Imprimir ensalamento, local e horário para a avaliação psicológica.  

23/01/11 Aplicação da avaliação psicológica 
10/02/11 Resultado da avaliação psicológica. 

11 e 14/02/11 Solicitação de devolutiva do resultado da avaliação psicológica. 
17 e 18/02/11 Devolutiva do resultado da avaliação psicológica. 

22/02/11 Resultado da pontuação dos títulos.  
22/02/11 Resultado pós-devolutiva da avaliação psicológica.   

22/02/11 Resultado classificatório final. 

 
 


