
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DA PROVA PRÁTICA DE DESEMPENHO DIDÁTICO PÓS-RECURSO
EDITAL DE ABERTURA Nº 003/2022

COMUNICADO 25

A Presidente da Comissão de Concurso Público, do Município de Pinhais, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, mediante as condições estipuladas neste Comunicado e demais disposições legais aplicáveis,  TORNA PÚBLICO o
COMUNICADO DE RESULTADO DA PROVA PRÁTICA DE DESEMPENHO DIDÁTICO PÓS-RECURSO , para os cargos de
Instrutor de Artes – Cinema, Instrutor de Artes – Dança, Pedagogo para Educação Especial e Professor de Libras, do
CONCURSO PÚBLICO, aberto pelo Edital nº 003/2022, nos seguintes termos:

Art. 1º Após análise dos recursos impetrados contra o Comunicado de Resultado da Prova Prática de Desempenho Didático,
fica MANTIDO o resultado divulgado em 02 de dezembro de 2022, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

Art.  2º  O  candidato  poderá  consultar  individualmente  a  resposta  do  recurso  contra  o  Resultado  da  Prova  Prática  de
Desempenho Didático no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, através do link Consultar resposta do recurso contra
o resultado da prova prática de desempenho didático.

I - As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br
por 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste comunicado.

Art. 3° Este Comunicado entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Pinhais/PR, 08 de dezembro de 2022.

VANESSA CARNEIRO GOMES DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Concurso Público

Prefeitura Municipal de Pinhais
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