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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGO 

EDITAL DE CONCURSO Nº 004/2014  

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. Tendo em vista que não foram impetrados recursos relativos ao gabarito preliminar divulgado em 

12/05/2014, fica este ratificado, tornando-se gabarito definitivo. O RESULTADO DA PROVA OBJETIVA do 
Concurso Público, conforme relatório de notas Anexo I deste Edital, está divulgado na internet, pelos sites 

www.objetivas.com.br e www.askcallcenter.com.br. 
 

2. Os candidatos interessados em interpor recursos poderão fazê-lo, nos dias 02, 03 e 04/06/2014, em 

conformidade com o Capítulo VII do Edital de Concurso nº 001/2014. Os recursos deverão ser encaminhados, 

via SEDEX, para o endereço da OBJETIVA CONCURSOS LTDA. - Rua Casemiro de Abreu, 347 - Bairro Rio 
Branco - CEP 90.420.001 - Porto Alegre/RS, e deverão ser postados até às 17 horas do último dia do prazo 
recursal. 

 

3. CONVOCA PARA PROVA PRÁTICA: os candidatos para o cargo de AGENTE DE 

TELEMARKETING BILÍNGUE, desde que aprovados na prova objetiva, ficam convocados a realizar a Prova 

Prática, no dia 15/06/2014 (domingo), na Wizard Londrina Centro, sita à Rua Paranaguá, 1284 Centro no 
Município de Londrina/PR. 

 

3.1. As provas serão divididas em dois turnos, das 8h às 12h e das 13h às 19h, conforme relatório de 
candidatos convocados para a Prova Prática, Anexo II deste Edital. Todos os candidatos deverão apresentar-se 

com trinta minutos de antecedência do horário designado para início do seu turno, portando documento de 
identificação. 

 
3.2. O candidato que não estiver presente no horário determinado para o seu turno, será 

automaticamente eliminado do certame, não assistindo direito de realizar a prova prática em horário diverso da 
convocação. 

 
3.3. Os candidatos deverão vir preparados no que se refere à alimentação. 
 

4. Os Anexos estão divulgados na internet, pelos sites www.objetivas.com.br e 

www.askcallcenter.com.br. 
 

 

Londrina/PR, 30 de maio de 2014. 
 
 
 

WILLIS JOSÉ RODRIGUES 
Diretor Presidente 
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