
Errata 
 A Comissão do Concurso Público para o Cargo de Procurador 
do Município, regido pelo edital nº 14/2007, republicado no  Diário 
Oficial – Atos do Município de Curitiba no dia 09 de agosto de 2007 e 
divulgado no portal www.curitiba.pr.gov.br e no link www.pucpr.br, no 
dia 13 de agosto de 2007, informa aos candidatos, que: 
 
 No item nº 7.1 letra “a” – ONDE SE LÊ: 
A primeira fase consistitá de prova objetiva de caráter classificatório e 
eliminatório, a ser realizada em 16 de setembro de 2007, das 14h00 
às 19h00 na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, na rua 
Imaculada Conceição, 1.155, Guabirotuba, no local constante no 
comprovante de inscrição conforme item nº 6.1, deste edital;  
   
LEIA-SE:  
 “ A primeira fase consistitá de prova objetiva de caráter classificatório 
e eliminatório, a ser realizada em 15 de setembro de 2007, das 14h00 
às 19h00 na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, na rua 
Imaculada Conceição, 1.155, Guabirotuba, no local constante no 
comprovante de inscrição conforme item nº 6.1, deste edital”;  
 
No item nº 10.2 – ONDE SE LÊ: 
A relação nominal provisória dos candidatos aprovados na primeira 
fase será divulgada, em ordem alfabética, no portal 
www.curitiba.pr.gov.br no ícone Concurso Público – Procurador ou no 
“link” do portal www.pucpr.br e publicada no Diário Oficia – Atos do 
Município de Curitiba, no dia 14 de outubro de 2007, a partir da 14h00. 
Para conhecimento da nota obtida, cada candidato deverá digitar o 
número do seu CPF, que será a sua senha individual.  
 
LEIA-SE: 
 “ A relação nominal provisória dos candidatos aprovados na primeira 
fase será divulgada, em ordem alfabética, no portal 
www.curitiba.pr.gov.br no ícone Concurso Público – Procurador ou no 
“link” do portal www.pucpr.br e publicada no Diário Oficia – Atos do 
Município de Curitiba, no dia 04 de outubro de 2007, a partir da 14h00. 
Para conhecimento da nota obtida, cada candidato deverá digitar o 
número do seu CPF, que será a sua senha individual”.  
 A Comissão 
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