MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL nº 40/2018.

(PROCESSO DE SELEÇÃO – EDITAL nº 35/2018)

A Comissão Organizadora designada nos termos da Portaria nº 133/2018, nos termos do
Edital de abertura nº 035/2018, referente ao processo de seleção para formação de cadastro de
reserva de acadêmicos de Cursos Superiores em Licenciatura para realização de estágio não
obrigatório nas dependências dos estabelecimentos de ensino do Município de São José da Boa
Vista;
Considerando que foi verificado o erro de impressão nos cadernos de provas, cuja
numeração restou diferente em relação ao constante das folhas de gabarito, o que pode ter
ocasionado confusão aos candidatos no momento da transcrição das respostas;
Considerando o recurso interposto pela candidata Karina Corrêa – inscrição nº 035-2018023 em que sustenta ter sido prejudicada em virtude do erro de impressão antes mencionado;
FAZ SABER que:
I – Ficam ANULADAS as provas aplicadas no último dia 25/11/2018 considerando o
julgamento procedente do recurso interposto pela candidata acima mencionada e em virtude
no erro de impressão da numeração das questões nos cadernos de prova;
II – Ficam os candidatos devidamente CONVOCADOS para a realização da prova escrita
objetiva, nos termos do previsto no item III do Edital nº 035/2018, a realizar-se no dia 09 de
dezembro de 2018, às 09:00 horas, na Escola Municipal Francisco Abílio Lopes, Rua João
Leopoldino de Souza, 250, Bairro Alphaville II, São José da Boa Vista-PR, cujo portão de acesso
será aberto às 08:00 hrs e fechado pontualmente às 08:50 hrs, sendo que para acesso ao local
de prova o candidato deverá apresentar documento de identificação com foto.
São José da Boa Vista-PR; 27 de novembro de 2018.
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