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CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS 
 
 

 
O PRESIDENTE DO CONCURSO, no uso de suas atribuições, com fulcro 

no s itens 9, 10 e 11 do Edital nº 1.107/2012 - regulador do certame, torna público: 
 

 
 Art. 1º A Prova de Conhecimentos realizar-se-á na data 24/02/2013, no 

período da MANHÃ nas seguintes cidades situadas no estado do Paraná: Campo 
Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, 
Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, Paranavaí, 
Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória. 

 
 
 I – O portão de acesso ao local de realização da Prova de 

Conhecimentos será aberto às 07h15min. e fechado às 08h00min., observado o 
horário local. 

 
 
 II – A aplicação da Prova de Conhecimentos terá início 15 minutos 

após o fechamento do portão de acesso, e terá a duração de 05 (cinco) horas, 
incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas. 

 
 
Art. 2º O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 

(quarenta e cinco) minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso 
ao local, munido de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, 
documento original de identificação com foto e o Cartão de Inscrição do Candidato, 
impresso através do endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso. 

 
 
Art. 3º O local de prova de cada candidato é o constante no Cartão de 

Inscrição do Candidato, disponível no endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso, 
a partir das 15h do dia 14/02/2013. A identificação do local de prova é de 
responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o mesmo realizar a Prova de 
Conhecimentos em desconformidade com as disposições estabelecidas neste Edital 
e no Cartão de Inscrição do Candidato. 

 
 
 
 

http://www.fafipa.org/concurso
http://www.fafipa.org/concurso


 
 
Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições contrárias. 
 
    
 
 
 

Curitiba, PR, 14 de fevereiro de 2013. 
 
 
 
 
 

Ten.-Cel. QOPM Marcio Oscar Rocha, 
Presidente do Concurso. 

 


