
 
 
I ADITIVO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 001/2016 
 
O Instituto Leonardo Murialdo-EPESMEL, visando garantir os princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade consubstanciados no “caput” do artigo 37 e inciso IX, da 
Constituição Federal, objetivando suprir necessidades de pessoal e devido ao grande número de 
inscritos para as vagas de: 
 
1.1 Auxiliar de Limpeza - Cadastro de reserva 
 
1.2 - Auxiliar de cozinha - Cadastro de reserva 
 
1.3 - Porteiro 
 
1.6 Auxiliar de Escritório 
 
Resolve alterar a forma de seleção dos candidatos e a data final do processo seletivo para as vagas 
descritas acima, conforme abaixo: 
 
 

4. DA SELEÇÃO, HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO: 
 

O Processo Seletivo constará de duas etapas: Análise Curricular, Confirmação de interesse, Dinâmica de 
Grupo e/ou Entrevista. 
 
4.1- A Análise Curricular terá caráter classificatório e a Dinâmica de Grupo e/ou Entrevista terá caráter 
eliminatório. 
4.2- Será considerado habilitado para a entrevista, no mínimo, o número de candidatos equivalente ao 
dobro das vagas constantes no Edital, respeitando a colocação na classificação nas demais etapas para 
cada cargo. Caso o numero de candidatos não alcance o dobro das vagas, todos os candidatos serão 
convocados para entrevista. 
4.5-Cada Etapa da avaliação poderá atingir nota máxima =10,0 e terão pesos distintos, sendo Análise de 
currículo- Peso 1 e Dinâmica de Grupo- Peso 1 e Entrevista – Peso2. Para calculo do resultado final será 
realizado o seguinte calculo: 

 
 Nota da etapa 1 X 1+ 
               Nota da etapa 2 X 1+ 
               Nota da etapa 3 X 2+ 
 Média final = soma das etapas / 3. 

 
6.  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO TESTE SELETIVO 

 
6.1. O resultado final do processo de escolha será divulgado no dia 29/01/2016 por meio de edital 
fixado na sede do Instituto Leonardo Murialdo-EPESMEL, sito à Rua Angelina Ricci Vezozzo, 85, 
endereço eletrônico www.epesmel.org.br,  respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação 
para a vaga/área, onde constarão as datas e a documentação necessária para a contratação. 
 
Londrina, 19 de janeiro de 2016. 
 
Esvildo Valentino Pelucchi 
Diretor 

http://www.nuselon.blogspot.com/

