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URBS – Urbanização de Curitiba S.A. 
CNPJ do MF nº 75.076.836/0001-79 

 
 

RETIFICAÇÃO Nº 001 – Edital 001/2014 e 003/2014 
 

 
O Diretor Presidente da URBS - Urbanização de Curitiba S.A., no uso das atribuições 
legais, faz publicar a presente retificação, referente ao Edital do Concurso Público nº 
001/2014 nos cargos de AGENTE PROFISSIONAL na função de Analista de Rede, 
Administrador, Contador, Economista  e Engenheiro M ecânico  e Concurso Público 
003/2014 nos cargos de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO na função de Fiscal, AGENTE 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO na função de Técnico em Enfe rmagem, AGENTE 
TÉCNICO OPERACIONAL na função Oficial de Manutenção  Predial e  AGENTE 
TÉCNICO OPERACIONAL na função de Técnico em Inspeçã o Veicular , nos seguintes 
termos: CNPJ do MF nº 36/0001- 
 
Onde se lê: 
 
2- DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 As inscrições serão realizadas 11 de junho de 2014 até as 23h59 do dia 10 de julho  
de 2014 (inscrição e impressão do boleto bancário),  exclusivamente via internet no 
site www.pucpr.br/concursos, link Concurso URBS 2014. O pagamento do boleto deverá 
ser feito, impreterivelmente, até o dia 11 de julho de 2014, horário de expediente 
bancário (horário de Brasília). 
 
Leia-se: 
 
2.1 As inscrições serão realizadas 11 de junho de 2014 até as 23h59 do dia 23 de julho  
de 2014 (inscrição e impressão do boleto bancário),  exclusivamente via internet no 
site www.pucpr.br/concursos, link Concurso URBS 2014. O pagamento do boleto deverá 
ser feito, impreterivelmente, até o dia 24 de julho de 2014, horário de expediente 
bancário (horário de Brasília). 
 
Onde se lê: 
 
3 – CONDIÇÕES  
 
3.1 – Cargo: Agente Profissional 
         
3.1.1. Função: Administrador  

a) possuir Graduação em Administração, na data da admissão; 
b) disponibilidade de horário para eventuais serviços extras; 

 
3.1.4. Função: Economista  

a) possuir Graduação Ciências Econômicas, na data da admissão; 
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b) conhecimentos em informática: Ambiente Windows, Processador de Texto, 
Planilha de Cálculo;  
c) disponibilidade de horário para eventuais serviços extras; 

         
Leia-se: 
 
3.1.1. Função: Administrador  

a) possuir Graduação em Administração, na data da admissão; 
b) possuir inscrição ativa no Conselho Regional de Administração na data da 
admissão;  
c) disponibilidade de horário para eventuais serviços extras; 

 
3.1.4. Função: Economista  

a) possuir Graduação Ciências Econômicas, na data da admissão; 
b) possuir inscrição ativa no Conselho Regional de Economia na data da admissão;  
c) conhecimentos em informática: Ambiente Windows, Processador de Texto, 
Planilha de Cálculo;  
d) disponibilidade de horário para eventuais serviços extras; 

      
 
Onde se lê: 
 
4-DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE D EFICIÊNCIA 
 
4.6 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com deficiência, 
especificá-la e indicar se deseja concorrer às vagas reservadas. Para tanto, deverá 
encaminhar, durante o período de inscrições (de 11 de junho de 2014 até as 23h59 do 
dia 10 de julho de 2014 ), via internet, no endereço eletrônico www.pucpr.br/concursos, 
Link Concurso URBS 2014, digitalizados (escaneados), os documentos a seguir: 
 
Leia-se: 
 
4.6 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com deficiência, 
especificá-la e indicar se deseja concorrer às vagas reservadas. Para tanto, deverá 
encaminhar, durante o período de inscrições (de 11 de junho de 2014 até as 23h59 do 
dia 23 de julho de 2014 ), via internet, no endereço eletrônico www.pucpr.br/concursos, 
Link Concurso URBS 2014, digitalizados (escaneados), os documentos a seguir: 
 
Onde se lê: 
 
8 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
8.1 As provas objetivas serão realizadas no dia 27 de julho de 2014, com início às 09h 
e término às 12h , conforme ensalamento a ser divulgado. 
 
Leia-se: 
 
8.1 As provas objetivas serão realizadas no dia 10 de agosto de 2014, com início às 
09h e término às 12h , conforme ensalamento a ser divulgado. 
 
Onde se lê: 
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10 – DOS RECURSOS 
 
10.1 Caberá recurso após a divulgação dos resultados provisórios nas seguintes etapas 
do Concurso Público: 
 
10.1.1) Quanto à Prova Objetiva: 
 
a. No dia 28 de julho de 2014 , a partir das 12h, serão divulgados o gabarito oficial 
provisório da Prova Objetiva no endereço eletrônico www.pucpr.br/concursos, menu 
Resultado; 
  
Leia-se: 
 
10.1 Caberá recurso após a divulgação dos resultados provisórios nas seguintes etapas 
do Concurso Público: 
 
10.1.1) Quanto à Prova Objetiva: 
 
a. No dia 11 de agosto de 2014 , a partir das 12h, serão divulgados o gabarito oficial 
provisório da Prova Objetiva no endereço eletrônico www.pucpr.br/concursos, menu 
Resultado; 
 
 
Curitiba, 30  de junho de 2014. 
 
 
 
ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR 
PRESIDENTE DA URBS 
 


