
 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01.001/2020 

 

 

O cronograma apresentado trata-se de uma projeção para execução das atividades inerentes ao Concurso Público do 
Instituto de Previdência de Medianeira, Estado do Paraná, podendo as datas sofrer alterações segundo as 
necessidades da comissão organizadora. Qualquer alteração no presente cronograma será divulgada no endereço 
eletrônico da Fundação FAFIPA, www.fundacaofafipa.org.br. 

 
 

Medianeira, 13 de agosto de 2021. 
 

 
 

Marta Regiana Ribeiro Fracaro 
Diretora Presidente 

 

 

DA PROVA OBJETIVA 

Publicação do Prosseguimento do Concurso 16/07/2021 

Divulgação do horário e local da prova  03/08/2021 

Aplicação da prova objetiva 22/08/2021 

Publicação do gabarito preliminar 23/08/2021 

Período para recurso contra o gabarito preliminar. 24/08/2021 à 25/08/2021 

Divulgação do gabarito definitivo 15/09/2021 

Divulgação do parecer do recurso deferido contra o gabarito preliminar. 15/09/2021 

Divulgação do resultado da prova objetiva. 15/09/2021 

Período para recurso contra resultado da prova objetiva. 16/09/2021 à 17/09/2021 

Divulgação do resultado da prova objetiva (pós-recursos) 22/09/2021 

DA PROVA DISCURSIVA (ADVOGADO) 

Divulgação dos candidatos habilitados à correção da prova discursiva  22/09/2021 

Divulgação da resposta padrão da prova discursiva  06/10/2021 

Divulgação do resultado provisório da prova discursiva  06/10/2021 

Período para recurso contra o resultado da prova discursiva  07/10/2021 à 08/10/2021 

Divulgação do parecer do recurso contra o resultado da prova discursiva  15/10/2021 

Divulgação do resultado da prova discursiva pós-recurso 15/10/2021 

DA PROVA DE TÍTULOS 

Convocação para prova de títulos 15/10/2021 

Período para anexo dos títulos no formulário online 16/10/2021 à 21/10/2021 

Período para envio dos documentos comprobatórios (títulos anexados) via sedex 16/10/2021 a 22/10/2021 

Resultado da prova de títulos 03/11/2021 

Período para recurso contra o resultado da prova de títulos  04/11/2021 a 05/11/2021 

Divulgação do resultado da prova títulos (pós-recurso) 10/11/2021 

DA CLASSIFICAÇÃO 

Divulgação do Resultado Final e Classificação 10/11/2021 

Período para recurso contra o Resultado Final e Classificação 11/11/2021 a 12/11/2021 

Resultado final pós-recurso (homologação final) 17/11/2021 

http://www.fundacaofafipa.org.br/

