
CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE ANULAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, DISCURSIVA E PROVA 

DE TÍTULOS DO CARGO 330 - ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO 

 
 
 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ- TECPAR, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o contrato celebrado com a Associação 
Paranaense de Cultura – APC, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
– PUCPR, para a realização do Concurso Público 001/2013, conforme o Edital de Abertura 
que estabelece as instruções especiais para a realização do Concurso Público para 
provimento dos cargos de Assistentes, Técnicos e Analistas, publicado no Diário Oficial do 
Estado de 03/12/2013 e CONSIDERANDO:   
 
a) a realização da aplicação das Prova Objetivas, Discursivas e Prova de Títulos, em 26 de 
janeiro de 2014, conforme Edital de Abertura publicado no Diário Oficial do Estado, Seção 
1, Edição de 03 de dezembro de 2013;  
 
b) a ocorrência de uma sequência repetida de letras no resultado do gabarito preliminar da 
prova do cargo 330 – Analista de Desenvolvimento Tecnológico; 
 
c) que embora o gabarito preliminar do cargo 330 – Analista de Desenvolvimento 
Tecnológico, divulgado no dia 27/01/2014, repetir uma sequência de letras, o que houve de 
fato foi uma falha técnica no embaralhamento das proposições relativas à resposta correta 
de cada questão, ocasionando uma sequencia de letras que se repetiu até o final do 
gabarito; 
 
d) a manifestação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR, pela 
anulação da Prova Objetiva, Discursiva e Prova de Títulos para o cargo Código 330 – 
Analista de Desenvolvimento Tecnológico, a fim de garantir o cumprimento dos 
princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade que permeiam os concursos 
públicos;  
 
e) o poder da Administração de anular seus próprios atos (Súmula 346 do STF);  
 
Resolve:  
 
a) ANULAR a Prova Objetiva e Discursiva e Prova de Títulos, aplicada em 26 de 
janeiro de 2014, relativa ao cargo 330 – Analista em Desenvolvimento Tecnológico.  
 
b) INFORMAR que os candidatos inscritos para o cargo 330 - Analista em 
Desenvolvimento Tecnológico, que compareceram à prova no dia 26 de janeiro de 
2014, serão convocados, por meio de Edital específico, para realizarem nova Prova 
Objetiva e Discursiva e Prova de Títulos. 
 
Curitiba, 14 de fevereiro de 2014. 
 
Júlio C. Felix 
Presidente do TECPAR 
 
 

 


