
CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/ PR 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 
EDITAL NQ 05/2022 

A Comissão Organizadora de Concurso Público da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, constituída pela Ato nQ 006/2021, no uso de suas atribuições legais, resolve prorrogar o prazo de inscrição no 
presente concurso público, passando o cronograma do edital de abertura a vigorar com as seguintes datas: 

ANEXO 1- CRONOGRAMA 

ETAPA OU ATIVIDADE 
Publicação do Edital 
Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição 
Publicação preliminar dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 
Prazo para recurso quanto aos pedidos de isenção 
Publicação definitiva dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 
Período de Inscrição 
Último dia para pagamento do boleto bancário 
Publicação da relação das inscrições homologada 
divulgação dos locais para realização das provas objetivas. 
Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições 
Data Provável da Prova Objetiva 
Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site 
www.institutobrasil.net.br 
Recebimento de recurso contra gabarito prel iminar e questões da prova escrita 
Publicação do resultado final da prova escrita e convocação para prova de títulos 
Data Provável da Prova de Títulos 
Publicação do resultado final da prova de títulos 
Recebimento de recurso contra a publicação do resultado de títulos 
Homologação do resultado final 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, em 04 de abril de 2022. 
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Presidente da Comissão 

DATAS 
04/03/2022 

04/03 a 14/03/2022 
16/03/2022 

17 e 18/03/2022 
21/03/2022 

04/03 a 11/04/2022 
11/04/2022 
14/04/2022 
14/04/2022 

18 e 19/04/2022 
24/04/2022 
24/04/2022 
às 20 horas. 

25/04 e 26/04/2022 
29/04/2022 
07/05/ 2022 
10/05/2022 

11 e 12/05/2022 
16/05/2022 

R. Farid Stephens, 17 9 - Pioneiros. CEP 83833 - 008 - Fazenda Rio Grande - PR - Fone: (41) 3627-1664 e-mail: contato@íazendariogrande.pr . leg.br 


