CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP
CNPJ N.º 00.126.737/0001-55

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/10
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS, RESULTADOS DAS PROVAS ESCRITAS E
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS E DE TITULOS

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná – CISNOP – PR, através da Comissão
Executiva do Concurso Público, nomeada pela Resolução n.º 01, de 01 de fevereiro de 2010, em observância
ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição Federal e demais
cominações de Direito:
1. TORNA PÚBLICO que a relação nominal dos candidatos com os respectivos resultados das Provas
Escritas realizadas em 11/04/10 e gabaritos, após recursos, do Concurso Público nº 01/10, estão afixados no
átrio do CISNOP, sito à Rua Justino Marques Bonfim, 17- centro, Cornélio Procópio – PR, e nos sites
www.exitusconcursos.com.br e www.cisnop.com.br , à disposição dos interessados para consulta, a
partir de 22/04/10.
2. COMUNICA:
(A) O adiamento da realização das Provas Práticas e de Títulos para o dia 02 (dois) de maio de 2010,

em local e horário a ser comunicado no dia 28/04/2010 por afixação no átrio do CISNOP e nos sites
www.exitusconcursos.com.br e www.cisnop.com.br.
(B) Para a realização das Provas Práticas todos os candidatos deverão apresentar a Carteira de Identidade

(RG) ou outro documento com foto previsto em Lei e a CHN – Carteira Nacional de Habilitação na
Categoria exigida conforme item 1.3. do Edital 01/10 e dentro do prazo de validade.
(C) A prova de Títulos, de acordo com item 4.4. e subitens do Edital 01/10, somente para os candidatos aos

empregos que exigem pré-requisito de nível superior e que obtiveram nota igual ou superior a 50
(cinqüenta) pontos na prova escrita, serão convocados para a entrega dos documentos para a prova, que
será realizada no dia 02/05/2010, em local e horário a ser comunicado oportunamente através de afixação
do Edital de Convocação no átrio do CISNOP, no endereço eletrônico www.exitusconcursos.com.br e
http://www.cisnop.com.br.
I.

A prova de títulos poderá ser realizada pessoalmente ou por procuração com firma reconhecida.

Para comprovação dos títulos o candidato deverá apresentar cópia reprográfica dos títulos rubricada
frente e verso e o Anexo II – Formulário para entrega de Títulos (que será disponibilizado nos sites e
também fornecido para preenchimento manual no ato da realização da prova), devidamente preenchido,
em envelope contendo os seguintes dados: NOME DO CANDIDATO, Nº DO RG., Nº DE INSCRIÇÃO,
EMPREGO E PONTUAÇÃO DOS TITULOS SOLICITADA PELO CANDIDATO.
II.

Se por razões de ordem técnica, o candidato não conseguir acessar o site da empresa executora ou do
CISNOP, deverá se informar através dos outros meios de comunicação colocados à sua disposição, não
podendo alegar desconhecimento.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais publicados e não será permitido
ao candidato alegar desconhecimento do local, dia, hora, da presente convocação.
Informamos que não serão fornecidos esclarecimentos e/ou informações via
telefone.
CISNOP – CORNÉLIO PROCÓPIO, 21 DE ABRIL DE 2010.
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