PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ
TESTE SELETIVO Nº 002/2012
EDITAL DE CONVOC AÇ ÃO PAR A A PROVA DE TÍTULOS
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, mediante as
condições estipuladas no Edital de Abertura nº 002/2012, em conformidade com a Constituição Federal e
demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO a convocação para a prova de títulos, nas
condições a seguir declinadas:
Art. 1º Conforme o estabelecido no subitens 13.1 e 13.2 do Edital de Teste Seletivo nº 002/2012 - Abertura,
ficam convocados a participarem da prova de títulos, os candidatos relacionados no Anexo I deste Edital.
Art. 2º Os candidatos interessados em participar da prova de títulos, deverão:
a) preencher o Formulário de Cadastro de Títulos
disponível
no
endereço
www.fafipa.org/concurso, no período das 08h do dia 14/05/2012 às 23h59min do dia 19/05/2012.

eletrônico

b) após completado o preenchimento, imprimir duas vias do Comprovante de Cadastro dos Títulos, reter uma
para si e apresentá-la no momento da entrega da documentação referente a prova de títulos na data da prova
objetiva;
Art. 3º Conforme o subitem 13.3 a documentação comprobatória dos títulos poderá ser entregue no dia
mesmo dia da aplicação da prova objetiva, 20/05/2012.
I - Não serão recebidos títulos não cadastrados, conforme a alínea “b” disposta no subitem 13.9.1 do Edital de
Teste Seletivo nº 002/2012 – Abertura.
II - Os títulos serão recebidos até o término da prova objetiva.
III - A empresa não fornecerá envelopes e nem nenhum tipo de material para participação da prova de títulos.
IV - Os envelopes deverão estar lacrados, pois não haverá nenhuma conferencia de documentos por parte da
empresa organizadora.
Art. 4º Para os candidatos que optarem por postar a documentação, os mesmos deverão enviar uma das
vias do Comprovante de Cadastro dos Títulos, juntamente com os documentos comprobatórios cadastrados,
via Sedex com AR (Aviso de Recebimento) para o endereço informado nas etiquetas geradas junto com o
Comprovante de Cadastro dos Títulos, no período de 14/05/2012 a 21/05/2012:
DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à FAFIPA
Caixa Postal 40
Paranavaí – PR
CEP 87.701 - 970
Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR
(PROVA DE TÍTULOS)
NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
EMPREGO: XXXXXXXXXXXX
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

Art. 5º Para participação da prova de títulos o candidato deverá observar todo o disposto no item 13 do
Edital de Abertura nº 002/2012.
Art. 6º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Ponta Grossa, 14 de maio de 2012.

José Elizeu Chociai
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos
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