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SEGUNDA ALTERAÇÃO CRONOGRAMA 

EDITAL Nº 001/2013 DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

 

Súmula: Dispõe sobre a alteração do 

cronograma da PROVA DE TÍTULOS. 

 

A Diretoria Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
DE CURITIBA, com sede na Rua Lothário Boutin, nº. 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná, 
CEP 81110-522, no uso de suas atribuições legais, conforme parágrafo 2º do artigo 13 da Lei 
Municipal nº. 13.663, de 21 de dezembro de 2010 e artigo 17 do seu Estatuto, resolve:  
 

TORNAR PÚBLICO:  
 
14. DA PROVA DE TÍTULOS 
Onde sê lê: 
14.22 O resultado da prova de títulos será divulgado por meio de relação nominal dos 
candidatos, em ordem alfabética, no portal www.pucpr.br/concursos, Link FEAES, Menu 
Resultado, no dia 21 de outubro de 2013 após às 18h. Para conhecimento da pontuação 
obtida, cada candidato deverá acessar o seu ambiente de candidato utilizando login e senha 
de acesso.  
 
Leia-se 
14.22 O resultado da prova de títulos será divulgado por meio de relação nominal dos 
candidatos, em ordem alfabética, no portal www.pucpr.br/concursos, Link FEAES, Menu 
Resultado, no dia 29 de outubro de 2013 após às 18h. Para conhecimento da pontuação 
obtida, cada candidato deverá acessar o seu ambiente de candidato utilizando login e senha 
de acesso.  
 
15. DO RECURSO DA PROVA DE TÍTULOS 
Onde sê lê: 
15.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da prova de títulos dispor de 
2 (dois) dias a contar da divulgação do resultado, ou seja, nos dias 22 e 23 de outubro de 
2013.  
 
Leia-se 
15.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da prova de títulos disporá 
de 2 (dois) dias a contar da divulgação do resultado, ou seja, nos dias 30 e 31 de outubro de 
2013.  
  
Consequentemente fica alterado o prazo para divulgação do resultado final do Processo 
Seletivo Público previsto no item 17.1 do Edital PSP 01/2013, sendo posteriormente 
publicado novo edital contendo tal informação.  
 
Demais itens e subitens permanecem inalterados conforme edital, aditamentos e erratas 
anteriormente publicadas. 

Curitiba, 28 de outubro de 2013. 

 

Gustavo Justo Schulz 

Diretor Geral da FEAES 


