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Retificação nº 01/2017 - EDITAL Nº 01/2017 
 
O Diretor de Gestão Empresarial da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, no uso de suas 
atribuições e a Comissão Organizadora de Concurso Público constituída através do Edital nº 
01/2017, torna pública as retificações a seguir, considerando o período de recursos conforme 
previsão editalícia: 
 
Onde se lê: 
 
2 DA ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS, DA ALOCAÇÃO, VAGAS E OUTROS DADOS 
 
2.2 Os cargos, o número de vagas, a remuneração inicial e a escolaridade exigida são os 
seguintes: 
 

Nº 
Cargo / Salário 
de Admissão 

Nível 
Cidade das 
Provas (MT) 

Nº 
Vagas 

Requisitos 

1 
Engenheiro 

Eletricista Júnior 
R$ 7.274,77 

Superior 
Cuiabá, 

Rondonópolis 
e Sinop (MT) 

1 

 Curso superior completo em 

Engenharia Elétrica. 

 Registro no Conselho de Classe. 

 CNH: mínimo categoria B 

 
Leia-se: 
 
2 DA ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS, DA ALOCAÇÃO, VAGAS E OUTROS DADOS 
 
2.2 Os cargos, o número de vagas, a remuneração inicial e a escolaridade exigida são os 
seguintes: 
 

Nº 
Cargo / Salário 
de Admissão 

Nível 
Cidade das 
Provas (MT) 

Nº 
Vagas 

Requisitos 

1 
Engenheiro 

Eletricista Júnior 
R$ 7.274,77 

Superior 
Cuiabá, 

Rondonópolis 
e Sinop (MT) 

1 

 Curso superior completo em 

Engenharia Elétrica com ênfase em 

Eletrônica ou Eletrotécnica. 

 Registro no Conselho de Classe. 

 CNH: mínimo categoria B 

 
Onde se lê: 
 
3 DAS VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

(...) 
 

3.3 A reserva de vagas será na proporção de 1 (uma) vaga a cada 20 (vinte) contratações de 

todos os cargos, devendo o candidato, no ato da inscrição, declarar ser pessoa com 

deficiência, em conformidade com o que estabelece a legislação, assinalando, no 

requerimento de inscrição, o campo localizado em quadro exclusivo para uso de pessoas 

com deficiência. 
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(...) 

 
3.5 Se, durante o período de validade deste Concurso, forem liberadas novas vagas, cujo 

quantitativo atinja 05 (cinco) ou mais vagas para cada um dos cargos, será aplicado o 

percentual de 05% do total das vagas de cada cargo, para as pessoas com deficiência, 

cumprindo o que estabelece o Decreto nº 3.298/1999, §1º, do Art. 37. 

 

Leia-se: 

 

3 DAS VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

(...) 
 

3.3 A reserva de vagas será na proporção de 1 (uma) vaga a cada 10 (dez) contratações de 

todos os cargos, devendo o candidato, no ato da inscrição, declarar ser pessoa com 

deficiência, em conformidade com o que estabelece a legislação, assinalando, no 

requerimento de inscrição, o campo localizado em quadro exclusivo para uso de pessoas 

com deficiência. 

(...) 

 
3.5 Se, durante o período de validade deste Concurso, forem liberadas novas vagas, cujo 

quantitativo atinja 05 (cinco) ou mais vagas para cada um dos cargos, será aplicado o 

percentual de 10% do total das vagas de cada cargo, para as pessoas com deficiência, 

cumprindo o que estabelece o Decreto nº 3.298/1999, §1º, do Art. 37 e o disposto na Ação 

Civil Pública nº 0000667-82.2014.5.09.0013. 

 

Onde se lê: 

 

11.2 A lista classificatória final para os cargos com fase única, sendo os cargos de Técnico 

Industrial de Eletrônica I, Técnico Industrial de Eletrotécnica I – Atuação: Operação ou 

Manutenção, Técnico Industrial de Edificações I, Técnico de Piscicultura I e Técnico 

de Segurança do Trabalho I, será elaborada seguindo a ordem decrescente das notas 

obtidas na Prova Objetiva de Conhecimentos, considerando o disposto no item 11.1 deste 

Edital. 

 

Leia-se: 

 

11.2 A lista classificatória final para os cargos com fase única, sendo os cargos de Técnico 

Industrial de Eletrônica I, Técnico Industrial de Eletrotécnica I – Atuação: Operação ou 

Manutenção, Técnico Industrial de Edificações I, Técnico de Piscicultura I e Técnico 

de Segurança do Trabalho I, será elaborada seguindo a ordem decrescente das notas 

obtidas na Prova Objetiva de Conhecimentos, considerando o disposto no item 11.1 deste 

Edital e publicada no dia 05 de abril de 2017. 

 

Companhia Paranaense de Energia – COPEL 

 

Curitiba, 11 de janeiro de 2017. 

 

Gilberto Mendes Fernandes 

Diretor de Gestão Empresarial 


