FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU-PR
Hospital Municipal Padre Germano Lauck

EDITAL Nº 005/2018

INCLUSÃO NOS ITEM 16 E ALTERAÇÃO NO
ITEM 19 DO EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES E NORMAS GERAIS PARA CONCURSO
PÚBLICO E PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
FOZ DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ.
O Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, no uso de suas
atribuições legais e regimentais e considerando:
-a necessidade de antecipação dos resultados para os cargos de nível médio e de nível
fundamental com etapa única;
TORNA PÚBLICO:
1. A inclusão dos itens 16.6 a 16.9 e a retificação dos itens 19.4 a 19.7 do Edital de abertura
de inscrições e as normas que regulamentam a realização do Concurso Público para provimento de 19 (dezenove) cargos e formação de Cadastro de Reserva do quadro de pessoal
efetivo da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, conforme segue:
INCLUSÃO DOS ITENS 16.6 A 16.9.
16.6. O resultado com a classificação dos candidatos que tem etapa única – Prova Escrita
(Objetiva) será divulgado no dia 18 de julho de 2018, por Edital específico e publicado no
Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu e no site de concursos da UNIOESTE/COGEPS.
16.7. Caberá recurso contra o resultado do Concurso Público, conforme disposto no Item
16.6. se o mesmo for protocolado pelo e-maiI:cogeps@unioeste.br até as 17h do dia 19
de julho de 2018 com a devida fundamentação acerca do resultado.
16.8. Os recursos serão analisados e as respostas serão publicadas até dia 20 de julho
de 2018.
16.9. O Edital com o resultado final, após respondidos todos os recursos, será publicado
no dia 20 de julho de 2018.
ALTERAÇÃO DOS ITENS 19.4. A 19.7.
ONDE SE LÊ:
19.4. O resultado com a classificação dos candidatos será divulgado no dia 07 de agosto
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de 2018, por Edital específico e publicado no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu
e no site de concursos da UNIOESTE/COGEPS.
19.5. Caberá recurso contra o resultado do Concurso Público, se o mesmo for protocolado
pelo e-maiI:cogeps@unioeste.br até as 17h do dia 09 de agosto de 2018 com a devida
fundamentação acerca do resultado.
19.6. Os recursos serão analisados e as respostas serão publicadas até dia 10 de agosto
de 2018.
19.7. O Edital com o resultado final, após respondidos todos os recursos, será publicado
no dia 13 de agosto de 2018.
LEIA-SE:
19.4. O resultado com a classificação dos candidatos que tem duas etapas – Prova Prática e Avaliação de Títulos será divulgado no dia 07 de agosto de 2018, por Edital específico e publicado no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu e no site de concursos
da UNIOESTE/COGEPS.
19.5. Caberá recurso contra o resultado do Concurso Público, conforme disposto no Item
19.4. se o mesmo for protocolado pelo e-maiI:cogeps@unioeste.br até as 17h do dia 09
de agosto de 2018 com a devida fundamentação acerca do resultado.
19.6. Os recursos serão analisados e as respostas serão publicadas até dia 10 de agosto
de 2018.
19.7. O Edital com o resultado final, após respondidos todos os recursos, será publicado
no dia 13 de agosto de 2018.
2. Demais informações do Edital nº 001/2018, de 26 de abril de 2018 permanecem inalteradas.
Publique-se e cumpra-se.
Foz do Iguaçu, 06 de junho de 2018.

SERGIO MOACIR FABRIZ
Diretor Presidente

RENATO GONÇALVES
Presidente da Comissão
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