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REALIZAÇÃO: EPL CONCURSOS 

www.eplconcursos.com.br  

SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA N° 001/2018 
EDITAL DE LOCAL DE PROVA – N° 008/2018 

 
O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, Protocolo de Intenções, firmado em 15 de 
abril de 2013, com as alterações introduzidas pelo Primeiro Aditamento do Protocolo de Intenções, firmado em 31 
de março de 2017, nas instruções contidas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICA a 
divulgação da data, horário e local onde será aplicada a prova objetiva, conforme segue: 

 
1. Para acesso ao ensalamento o candidato deverá acessar o site www.eplconcursos.com.br  fazer login e 

imprimir o Cartão do Candidato a partir de 07/05/2018. 
 

2. As provas objetivas serão aplicadas para todos os candidatos na data de 13 de maio de 2018, sendo que o 
FECHAMENTO DOS PORTÕES, do local de prova ocorrerá às 08h50min. 
 

3. Os candidatos deverão se apresentar no local da prova com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos. 
Após o FECHAMENTO DOS PORTÕES não será permitida a entrada de nenhum candidato nas dependências 
do local de prova. 
 

4. Para todos os candidatos a prova objetiva será aplicada, na cidade de Astorga-PR, na FAAST - 
Faculdade Astorga, sito à Rua João Nelson Arcipretti, 381 - Centro -  em frente à Igreja Matriz. 
 

5. Os procedimentos para aplicação das provas se iniciará 10 minutos após o fechamento dos portões. 
 

6. Os candidatos deverão se apresentar ao local de prova munidos dos documentos identificados no item 8.5 e 
seus subitens do Edital de Abertura. 

 
Astorga, PR, em 03 de maio de 2018. 

     
Antonio Carlos Lopes  
Presidente do Consórcio 
 
Arquimedes Ziroldo        Fernanda Botura Macedo    Augusto Vicente Toffoli Menezes  
Presidente da Comissão      Secretária          Membro  
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