
C O M U N I C A D O 
 
A Banca Examinadora e a Comissão Executiva do Concurso Público para Provimento no 
Cargo de Procurador do Município de Curitiba regido pelo Edital nº 14/2007 informa que: 

- CONSIDERANDO a existência de  cinco Mandados de Segurança suscitando a 
nulidade da questão relativa ao parecer solicitado na prova dissertativa realizada 
no dia 01/12/2007; 

- CONSIDERANDO a sentença prolatada em 18 de abril de 2008 pelo MM. Juízo da 
2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana 
de Curitiba em um desses mandados de segurança, ali autuado sob nº 171/2008; 

- CONSIDERANDO o compromisso do Município de Curitiba e da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná com a garantia de tratamento impessoal e 
isonômico entre os candidatos participantes do certame, 

DECIDEM: 
1) ANULAR a questão referente ao parecer solicitado na prova dissertativa,  

realizada no dia 01/12/2007 no Concurso Público já referido, restando aplicado, de 
conseqüência, o disposto no item 14.7.1. do Edital 14/2007, assim enunciado: 

           “Na eventualidade de questão anulada, todos os candidatos receberão a 
pontuação relativa àquela questão.” 

 
2) Em decorrência da anulação de referida questão, publicar  nesta data nova 

relação nominal (anexa) com o resultado definitivo da prova, conforme previsto no 
item 14.9. do Edital. 

 
3) Comunicar aos interessados o novo cronograma para os atos subseqüentes do 

certame, a saber: 
 
3.a) A prova de títulos a que alude o item 15 do Edital será realizada nos dias 08 e 09 
de Maio de 2008, devendo ser então considerados os itens 15.1 a 15.18 do Edital. Os 
candidatos já relacionados na lista classificatória, anteriormente publicada, que já 
tenham apresentado documentação para a prova de títulos conforme item 15 do 
Edital, poderão complementar a entrega da documentação pertinente no mesmo prazo 
aqui definido, sendo dispensados de renovação dos documentos já apresentados. 
Para os novos integrantes da lista classificatória, aplica-se o prazo aqui definido para 
realização da 3ª Fase, conforme o disposto no Edital. 
 
3.b)  A divulgação do resultado da Prova de Títulos ocorrerá em 21 de Maio de 2008 
e o prazo para a interposição de recurso do resultado da Prova de Títulos, fluirá de 26 
de Maio de 2008 a 03 de Junho de 2008. 
 

      3.c) As datas da publicação do resultado classificatório final e da homologação     
      do certame serão oportunamente divulgadas sob a forma prevista no Edital.  
 
 
       A Comissão                                                                     


