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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
EDITAL Nº 007/2015 

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 
 

 A Ask! Companhia Nacional de Call Center, sediada no Município de Londrina, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue: 

 

1. RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA: Tendo em vista que não foram interpostos 

recursos, em nada se altera o relatório de notas da Prova Objetiva anteriormente divulgado.    

       

2. CONVOCAÇÃO PARA CONVALIDAÇÃO DOS CANDIDATOS AUTODECLARADOS AFRO-

BRASILEIROS: os candidatos inscritos e aprovados  nessa condição ficam convocados a comparecerem na Ask! 

Companhia Nacional de Call Center, na rua Dep. Nilson Ribas, nº 120 – Jd. Bancários, Londrina-PR, no dia 

17/08/2015, conforme horários definidos no Anexo Único deste edital. 

 

I. A identificação e chegada ao local para submeter a avaliação é de responsabilidade exclusiva do 

candidato, não podendo realizá-la em local, dia e horário diferente do constante do Anexo Único; 

II. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada para esta etapa. 

 

A Comissão Avaliadora fica incumbida de examinar os critérios de acessibilidade do candidato que se 

declara afro-brasileiro, analisando as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, emitindo o 

parecer sobre o enquadramento dos candidatos. Para os fins da Lei, considerar-se-à afro-brasileiro aquele (a) que 

assim se AUTODECLARE expressamente, identificando-se como de cor de pele preta ou parda, conforme 

classificação do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) e possuir fenótipos que o (a) caracterize como 

pertencente ao grupo étnico-racial negro. 

 

Do parecer emitido pela Comissão Avaliadora CABERÁ RECURSO ADMINISTRATIVO, o qual o 

candidato deverá redigir a próprio punho e protocolá-lo junto à Ask! Ask! Companhia Nacional de Call Center, 

na rua Dep. Nilson Ribas, nº 120 – Jd. Bancários, Londrina-PR, no setor de Recursos Humanos, nos dias 20 e 

21/08/2015, no período das 9h00 às 12h00 – 14h00 às 18h00 (horário oficial de Brasilia – DF). 

 

   Após análise dos recursos, os candidatos que não atenderem aos critérios ou que não comparecerem 

à entrevista, passam automaticamente à ampla concorrência. 

 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias. 

  

Registre-se e publique-se. 
 

 Londrina, 12 de agosto de 2015. 
 

 WILLIS JOSÉ RODRIGUES, 
Diretor Presidente. 

 


