
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS  

 

ERRATA 

A Comissão Executiva de Concurso Público para o cargo de Procurador resolve com 
relação ao edital nº 3/2015 complementar o item 13.1 e retificar as datas dos itens 13, 14, 
15, 16, 18 e 19 da seguinte forma: 
  
 

13      DO RESULTADO  DA PROVA DISSERTATIVA  

13.1  Em 15 de setembro de 2015 será publicada, no site oficial no NC/UFPR, 

relação nominal provisória dos aprovados na segunda fase, em ordem 

alfabética e publicada no Diário Oficial Eletrônico - Atos do Município de 

Curitiba e no dia 21 de setembro de 2015 serão publicadas as provas 

digitalizadas, os critérios de correção e o resultado da avaliação das provas.   

 

14  DO RECURSO DA PROVA DISSERTATIVA  

14.1 Será aceito questionamento da pontuação na Prova Dissertativa entre 
08h00min de 22 de setembro de 2015 às 17h30min de 23 de setembro de 
2015. 

 
 
14.5 Os recursos serão apreciados por Banca Examinadora designada pelo 

NC/UFPR que emitirá decisão fundamentada, colocada à disposição a partir 
do dia 06 de outubro de 2015. A resposta ao recurso ficará disponível no site 
do NC até o dia 06 de novembro de 2015. 

 
14.9  O resultado definitivo da Prova Dissertativa, será divulgado no dia 06 de 

outubro de 2015, pelo site NC/UFPR e publicado no Diário Oficial Eletrônico - 

Atos do Município de Curitiba. 

15  DA PROVA DE TÍTULOS  

15.4  A entrega do envelope contendo os documentos para a Prova de Títulos 

será das 08h30min às 17h30min entre 07 a 08 de outubro de 2015, no 

seguinte endereço: 

Núcleo de Concursos da UFPR – Campus I (Setor de Ciências Agrárias) 



Rua dos Funcionários, 1540, CEP 80035-050, Juvevê, Curitiba-PR 

15.5 Será aceito documento enviado por Sedex, desde que postado até as 17 

horas do dia 08 de outubro de 2015. 

15.23  Em 20 de outubro de 2015, será publicado no site no NC/UFPR, o resultado 

provisório da Prova de Títulos, em ordem alfabética e publicado no Diário 

Oficial Eletrônico - Atos do Município de Curitiba.   

 

16 DO RECURSO À PROVA DE TÍTULOS 
 
16.1 O prazo para interposição de recurso do resultado da Prova de Títulos será 

das 08h00min do dia 21 de outubro de 2015 às 17h30min de 22 de 

outubro de 2015.  

16.5 O resultado definitivo da Prova de Títulos após recurso será divulgado em 

ordem nominal por meio do site oficial do NC/UFPR, bem como pelo Diário 

Oficial - Atos do Município de Curitiba em 30 de outubro de 2015. 

16.2.2 Os recursos serão apreciados por Banca Examinadora designada pelo 
NC/UFPR que emitirá decisão fundamentada, a qual será colocada à 
disposição do requerente a partir do dia 30 de outubro de 2015. A resposta 
ao recurso ficará disponível no site do NC até o dia 30 de novembro de 2015. 

 
18 DO RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL 

18.2  O resultado classificatório final será divulgado por meio do site do NC/UFPR e 

publicado no Diário Oficial Eletrônico - Atos do Município de Curitiba em 30 de 

outubro de 2015. 

 

19 DA HOMOLOGAÇÃO E DO PRAZO DE VALIDADE 

19.1  O concurso público será homologado em 30 de outubro de 2015.  

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº 3/2015. 

 
 

 

 

A Comissão Executiva 


