
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA Nº 003/2012-A – CONVÊNIO-
COMSUS 

 
PRORROGA O PRAZO DE INSCRIÇÕES  

 
 
O Presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 
SETENTRIÃO PARANAENSE – CISAMUSEP, no uso de suas atribuições legais e na 
forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, mediante as condições estipuladas 
neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO aos interessados 
o seguinte:  
 
1) Fica prorrogado o prazo das inscrições para os empregos previstos na presente 
Seleção Competitiva Pública para o dia 03 de Janeiro de 2013 (quinta-feira), com término 
às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), observado o horário de 
Brasília/DF. 
 
2) O boleto referente à inscrição deverá ser pago até o dia 04 de janeiro de 2013 (sexta-
feira).  
 
3) Os candidatos portadores de necessidades especiais, após realização de sua 
inscrição, deverão encaminhar via e-mail klcconsultoria@hotmail.com até as 16 horas do 
dia 04/01/2013, laudo médico comprovando sua deficiência. 
 
4) Será divulgado no dia 10/01/2013 a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições 
homologadas, assim como o horário e local de realização das provas. Quanto ao 
resultado da homologação, caberá pedido de reconsideração, sem efeito suspensivo, à 
Comissão Especial da Seleção, instituída pela Resolução nº 093/2012, de 05/12/2012, no 
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de publicação do Edital de 
Homologação das Inscrições. O Presidente da Comissão, quando for o caso, decidirá 
sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado através de edital, no prazo 
máximo de 2 (dois) dias úteis. 
 
5) A divulgação do ensalamento dos candidatos será efetuada no dia 18 de janeiro de 
2013, para realização da prova escrita objetiva no dia 20/01/2013, no site  
www.klcconcursos.com.br.  
 
6) Ficam mantidas as demais disposições constantes do Edital de Seleção Competitiva 
Pública n 003/2012 – CONVÊNIO-COMSUS. 
 
 

Maringá (PR), 20 de dezembro de 2012. 
 
 
 
 

Silvio Magalhães Barros II 
Presidente 

 


