
                                                                                         
 

 
  

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO GERENCIAL – CAGE 
LÍDERES EMERGENTES – EDITAL Nº 05/2017 

 
 
A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, por intermédio 
do Núcleo de Processos Seletivos e Concursos da PUCPR, torna público o presente Edital, com as normas do 
processo de seleção dos candidatos ao PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO GERENCIAL - CAGE - 
LÍDERES EMERGENTES, ingresso em 2017. 
 
 
1 DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
1.1 O Núcleo de Processos Seletivos e Concursos da PUCPR realizará a prova para os candidatos interessados e 

que atendam aos seguintes requisitos mínimos para ingresso no programa: o candidato deverá ter efetivamente 
trabalhado por no mínimo 3 anos (ininterruptos ou não) até 01/08/2017, formação superior completa e, se for o 
caso, preencher o requisito previsto no Anexo II. 
 

1.2 Não poderão participar desta seleção empregados que compõem o quadro suplementar, aposentados por 
invalidez e/ou perante o INSS por outro motivo, que ocupem cargo em comissão, que estejam à disposição 
funcional, que sejam estatutários e/ou ocupantes de função gerencial atualmente (gerente, coordenador, 
assistente e assessor), e aqueles que já cursaram o Programa de Capacitação Gerencial nos ciclos anteriores. 
 

1.3 Serão ofertadas 225 vagas, distribuídas por diretoria, conforme quadro abaixo e especificadas no anexo II: 
 

Diretoria Nº vagas 
DP – Diretoria da Presidência 10 
DO – Diretoria de Operações 106 
DI – Diretoria de Investimentos 32 
DA – Diretoria Administrativa 28 
DC – Diretoria Comercial 8 
DF – Diretoria Financeira 9 
DJ – Diretoria Jurídica 16 
DMA – Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social 14 
DRI – Diretoria de Relações com Investidores 2 

Total 225 
 
1.4 A inscrição para participação no processo seletivo ocorrerá por diretoria, independente da área de lotação do 

empregado, desde que o mesmo atenda os critérios definidos como pré-requisitos, constantes no anexo II. 
 

1.5 As vagas serão distribuídas em 5 turmas de acordo com o resultado do processo seletivo, cujas aulas poderão 
ocorrer nas cidades de Curitiba, Toledo, Maringá e Londrina. Cada turma será composta por 45 participantes, 
sendo que a definição do local de realização do curso dependerá do número de aprovados por região. 

 
 
2 INSCRIÇÕES:  
 
2.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 03 de maio de 2017 até às 15h do dia 10 de maio de 2017. 
 
2.2 As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via internet, no endereço www.pucpr.br/concursos link 
Programa de Capacitação - SANEPAR, menu Ambiente do Candidato. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.pucpr.br/concursos e preencher o CADASTRO com seus dados pessoais; 
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b) realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição; 
 

2.2.1 No caso de o candidato ter cancelado sua inscrição, não será possível reativá-la, sendo necessária a 
realização de uma nova inscrição. 

2.2.2 Para alteração dos dados pessoais registrados na inscrição (como RG, CPF, por exemplo), será necessário 
realizar solicitação via Ambiente do Candidato indicando os dados que demandam correção. 

2.2.3 A Comissão do Processo Seletivo, bem como a Comissão do Programa de Capacitação e Atualização 
Gerencial – CAGE - Líderes Emergentes, não se responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas ou 
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

2.2.4 O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas no formulário de inscrição e pelas 
consequências de eventuais erros ou omissões no preenchimento de qualquer de seus campos. A inexatidão ou 
irregularidade das informações prestadas ou dos documentos apresentados importará na eliminação do candidato, 
em qualquer fase do processo seletivo, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa e/ou judiciais cabíveis. 
Também poderá ser excluído o candidato que não atender a qualquer dos requisitos necessários para o 
preenchimento das vagas ofertadas neste edital. 
 
2.3 A inscrição do candidato implica a aceitação irrestrita das condições deste Processo Seletivo, tais como 
estabelecidas no presente Edital e demais instruções constantes no site www.pucpr.br/concursos, link Programa de 
Capacitação - Sanepar, não podendo delas alegar desconhecimento. 
 
2.4 A lista definitiva dos inscritos será publicada em 15 de maio de 2017, após às 17h, no site  
www.pucpr.br/concursos link Programa de Capacitação - SANEPAR. 
 
2.6 O candidato que necessitar de ATENDIMENTO ESPECIAL para a realização da prova deverá informar no ato 
da inscrição e seguir as instruções contidas no Anexo I deste Edital. 
 
 
3 ETAPAS 
 
3.1 O processo seletivo será em 2 (duas) etapas. 

3.1.1 A 1ª etapa será a aplicação de uma prova objetiva que abrangerá os temas previstos no Anexo III e será 
composta de 30 (trinta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e 10 de 
Conhecimentos Específicos. A prova será constituída de questões de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas 
de resposta cada, devendo o candidato assinalar apenas uma delas. 
 
3.2 Os aprovados na 1ª Etapa – Prova Objetiva serão convocados mediante edital específico para a 2ª Etapa – 
Análise Qualitativa, que será publicado em 03 de julho de 2017. 
 
 
4 PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA 

 
4.1 As provas serão realizadas na cidade de Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Toledo, no dia 21 de maio 
de 2017, das 9h às 12h, com duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para marcação do cartão-resposta. 
 
4.2 As portas de acesso às salas onde serão realizadas as provas serão abertas 1 (uma) hora antes do início 
da prova e fechadas, impreterivelmente, 20 (vinte) minutos antes do início da prova. O candidato que chegar 
ao local de prova após esse horário, terá sua entrada vedada e será automaticamente eliminado do concurso. 
Poderá, a critério da Comissão de Processos Seletivos, ocorrer a prorrogação do fechamento das portas de acesso 
de um ou mais locais onde serão realizadas as provas, em função de fatores externos. 
 
4.3 O ensalamento contendo o local e sala/turma para a realização da prova será divulgado no dia 18 de maio de 
2017, após às 17h pelo site www.pucpr.br/concursos link Programa de Capacitação – Sanepar, menu Resultado. 
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5 NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 
5.1 Para ingresso na sala de provas, o aluno deverá levar o material (lápis, caneta esferográfica transparente de 
tinta preta ou azul escrita grossa e borracha) e apresentar o comprovante de ensalamento, juntamente com a via 
original do documento oficial de identidade. 

5.1.1 O ingresso na sala de prova somente será permitido ao candidato munido de Carteira de Identidade Civil 
(RG) ou um dos documentos a seguir discriminados, apresentado de forma legível e em via original: (i) identidade 
expedida pelas Forças Armadas e/ou pela Polícia Militar; (ii) identidade Expedida pelo Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil; (iii) identidade para Estrangeiros emitida no Brasil; (iv) identidades fornecidas por Órgãos ou 
Conselhos Representação de Classe; (v) certificado de reservista ou certificado de dispensa de incorporação; (vi) 
passaporte brasileiro válido; (vii) Carteira de Trabalho e Previdência Social; (viii) Carteira Nacional de Habilitação 
válida.  

5.1.2 Não serão aceitos como documentos de identificação para ingresso na sala de prova: cartão de CPF; 
certidão de nascimento; certidão de casamento; título eleitoral; carteira de estudante; carteira funcional sem valor de 
identidade; documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, cópias autenticadas ou qualquer outro 
documento não listado no caput deste artigo. 
 
5.2 O candidato que durante a realização da prova escrita, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais 
como máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, Ipod, 
gravadores, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bip, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, pendrive, receptor, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer espécie 
etc., em funcionamento ou não, bem como óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, 
tais como chapéu, boné, gorro, ou similares, terá sua prova anulada e, com isso, será automaticamente eliminado 
deste Processo Seletivo. 

5.2.1 Os aparelhos eletrônicos dos candidatos deverão ser desligados pelo candidato e acondicionados em 
embalagem específica a ser fornecida pela PUCPR para tal fim, antes de iniciar a prova, devendo a embalagem 
permanecer fechada e fora do alcance dos candidatos até a saída do candidato do local de realização da prova. 

5.2.2 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros ou 
similares, óculos escuros e protetores auriculares serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala, 
onde deverão permanecer até o término da prova. 

5.2.3 Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de 
máquinas calculadoras e/ou similares, livros, revistas, apostilas, resumos, dicionários, cadernos, anotações, ou 
qualquer outro material de consulta, réguas de cálculo, etc. 

5.2.4 É proibido o porte de arma de fogo durante a realização das provas, exceto para os candidatos que, por 
força da atividade profissional que exerçam e da legislação, tenham autorização para tal. Esses candidatos deverão 
procurar a Comissão de Processos Seletivos, antes do início a prova, para o desmuniciamento da arma. 

5.2.5 Os candidatos poderão ser submetidos a detectores de metal, bem como à coleta da impressão de digital; 
ambos poderão ocorrer durante ou após a prova, se for o caso, a fim de preservar a lisura deste Processo Seletivo. 

5.2.6 A PUCPR não se responsabilizará por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos 
eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos a eles causados. 
 
5.3 O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo durante sua realização, somente 
poderá fazê-lo acompanhado de um fiscal. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a realização da prova 
em virtude de afastamento do candidato da sala de prova. 

5.3.1 Os três últimos candidatos de cada turma somente poderão retirar-se simultaneamente, a fim de assegurar 
a lisura na aplicação da prova. 
 
5.4 Os cartões-resposta deverão ser preenchidos com caneta esferográfica, com ponta grossa e tinta preta ou azul. 
A Comissão de Processos Seletivos não se responsabiliza por falhas de correção devido à má leitura de cartões-
resposta que tenham sido preenchidos com material em desacordo com o citado neste Edital e fora das 
especificações contidas no cartão-resposta. 

5.4.1 O caderno de prova com o gabarito provisório será divulgado a partir das 10h do dia 22 de maio de 2017. 
5.4.2 A data para interposição de recurso contra o gabarito provisório será no dia 23 de maio de 2017.   
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6 DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO 
 
6.1 Estará automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

I - Apresentar-se após o horário estabelecido, não sendo admitida qualquer tolerância;  
II - Apresentar-se em local diferente da convocação oficial;  
III - Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;  
IV - Não apresentar documento de identificação, conforme previsto neste Edital; 
V - Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;  
VI - Ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do início das provas;  
VII - Ausentar-se da sala de provas levando Cartão-Resposta da Prova Objetiva;  
VIII - Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;  
IX - For surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de 

livro, anotação, impresso ou qualquer material não permitido, bem como máquina calculadora ou similar; 
X - Estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (telefone celular, relógios, 

smartphone, tablet, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares;  
XI - Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
XII - Prestar informações falsas ou se utilizar de meios ilícitos, em qualquer momento do certame (antes, durante 

ou depois da prova); 
XIII - Portar-se ou apresentar-se de maneira inconveniente durante a realização das provas;  
XIV - Desacatar quem estiver investido de autoridade para coordenar, orientar ou fiscalizar a realização do 

Processo Seletivo. 
 
 
7 RESULTADOS: PROVA OBJETIVA - 1ª ETAPA 
 
No dia 03 de julho de 2017, após às 17 horas, estará disponível no site www.pucpr.br/concursos link Programa de 
Capacitação – SANEPAR, Menu Resultado, a lista dos candidatos aprovados na Prova Objetiva – 1ª etapa. 
 
 
8 ANÁLISE QUALITATIVA - 2ª ETAPA 
 
Os candidatos aprovados na prova objetiva – 1ª etapa, serão convocados, por meio de edital específico, para 
participar da 2ª etapa do Processo Seletivo, que será divulgado no dia 03 de julho de 2017 e que contempla: 

a) Envio de uma proposta de trabalho; 
b) Currículo; 
c) Análise de perfil. 

 
 
9 DOS RECURSOS 
 
9.1 O recurso deverá ser submetido à análise da Comissão via Ambiente do Candidato, no ambiente disponibilizado 
eletronicamente no site www.pucpr.br/concursos link Programa de Capacitação – Sanepar, Menu Recursos, 1 (um) 
dia subsequente a data de publicação da seguinte informação: 

 
a) Gabarito provisório da prova objetiva; 
 
9.1.1. Os pontos relativos às questões anuladas da prova objetiva, serão atribuídos a todos os candidatos que 

fizeram a prova. Se houver alteração, por força de impugnações, de item integrante do gabarito provisório, essa 
alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

9.1.2. Se houver alteração de gabarito em virtude de questionamentos apresentados pelos candidatos, essa 
alteração será divulgada no site www.pucpr.br/concursos link Programa de Capacitação – SANEPAR, Menu 
Resultado. 
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9.2 Não será analisado o recurso: a) apresentado através de qualquer via que não a indicada neste edital ou no site 
do concurso; b) sem identificação da questão objeto do recurso; c) que não estiver fundamentado e referenciado; d) 
que versar sobre o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9.3 Os recursos serão apreciados pela Comissão de Processos Seletivos e o resultado será comunicado ao 
recorrente no Ambiente do Candidato. Uma vez julgados os recursos apresentados, não caberão outros recursos 
administrativos. 

 
 

10 DA MATRÍCULA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO 
 
As orientações para matrícula, datas e horários, serão divulgados juntamente com o resultado final deste processo 
seletivo, por meio de edital específico. 
 
 
11 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1. Todo material deste processo seletivo será incinerado 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado final. 
 
11.2. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo e pelas Comissões do 
Programa envolvidas neste processo. 

 
 
 

Curitiba, 03 de maio de 2017. 
 
 
 
 
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR 
 
Escola de Negócios da PUCPR 
Espaço de Educação Executiva 
 
Núcleo de Processos Seletivos e Concursos 
Pró-Reitoria Administrativa e de Desenvolvimento 
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ANEXO I  

ATENDIMENTO ESPECIAL 
 
 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, no ato da 

inscrição exclusivamente, o(s) recurso(s) especial(is) necessários a tal atendimento, enviando até dia 10 de maio 
de 2017, via sistema, digitalizado (escaneado) em formato “pdf”, documentos (laudo médico/especialista) 
comprobatórios que justifiquem o solicitado, nos endereços eletrônicos www.pucpr.br/concursos link Processo 
Seletivo para o Programa de Capacitação – Sanepar, Ambiente do Candidato, nova mensagem. 

1. O candidato que necessitar de atendimento especial poderá usufruir dos seguintes recursos:  
a) Prova ampliada, impressa em fonte tipo “Arial”, letra tamanho “22”.  
b) Auxílio à leitura e preenchimento de Cartão-Resposta.  
c) Intérprete de LIBRAS.  
d) Acessibilidade.  
e) Espaço adaptado para usuários de andadores/muletas e cadeira de rodas.  
f) Tempo adicional de prova (dislexia). 

 
2. Candidatas gestantes, independente do período gestacional, e/ou em puerpério imediato até 40 dias, podem 

indicar essa condição no ato da inscrição, como recurso especial de atendimento, para que a Comissão 
Organizadora possa melhor acomodar as candidatas.  

 
3. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante, 

maior de idade, que ficará em local reservado e que será o responsável pelos cuidados e pela guarda da criança. 
Não há necessidade de solicitar no ato da inscrição atendimento especial.  
3.1 A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova.  
3.2 A criança não poderá permanecer com a candidata na sala de prova.  
3.3 O tempo de amamentação não será acrescentado ao tempo total de realização da prova. 

 
4. A solicitação de quaisquer condições especiais para a realização das provas será atendida obedecendo aos 

critérios de legalidade, viabilidade e de razoabilidade, mediante apreciação da Comissão de Processo Seletivo.  
 
5. O deferimento ou indeferimento de atendimento especial será disponibilizado na internet, no endereço eletrônico 

www.pucpr.br/concursos link Processo Seletivo para o Programa de Capacitação – Sanepar, Menu Resultado, 
na data do ensalamento. Não cabe a interposição de recurso nessa hipótese.  

 
6. Não serão aceitas solicitações de atendimento especial realizadas fora do ambiente de inscrição do candidato, 

por telefone, por e-mail, por fax ou por carta. 
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ANEXO II 
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO 

 
 

Diretoria Nº vagas 
Totais 

Nº vagas 
Sem 

Requisitos 

Nº vaga 
Com 

Requisitos 
Requisitos 

DP – Diretoria da Presidência 10 10 00 - 
DO – Diretoria de Operações 106 40 66 61 vagas (Formação: Engenharia 

Civil, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica) 

05 vagas (Formação: Química) 
DI – Diretoria de Investimentos 32 10 22 21 vagas (Formação: Engenharia 

Civil) 
01 vaga (Formação: Geologia) 

DA – Diretoria Administrativa 28 22 06 06 vagas (Formação: Graduação 
em Cursos de Tecnologia da 

Informação) 
DC – Diretoria Comercial 08 08 00 - 
DF – Diretoria Financeira 09 06 03 03 vagas (Formação: Ciências 

Contábeis) 
DJ – Diretoria Jurídica 16 01 15 13 vagas (Formação: Direito) 

02 vagas (Formação: Ciências 
Contábeis 

DMA – Diretoria de Meio 
Ambiente e Ação Social 

14 14 00 - 

DRI – Diretoria de Relações 
com Investidores 

02 02 00 - 

Total 225 113 112  
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ANEXO III 
TEMAS DE ESTUDO PARA A PROVA OBJETIVA  

 
Língua Portuguesa: 
 
Leitura e interpretação de textos: assunto; estruturação do texto; ideias principais e secundárias. 
Relação entre as ideias: oposição, semelhanças, causa/consequência; intenção comunicativa; recursos de 
argumentação. 
Análise linguística: emprego das classes de palavras; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; 
crase. 
Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 
Ortografia: grafia correta das palavras; acentuação gráfica. Sintaxe. Acentuação. Coerência textual. Coesão textual.  
 
 
Raciocínio Lógico-Matemático: 

Estruturas lógicas. Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões.  
Lógica sentencial (ou proposicional): proposições categóricas, verdade ou falsidade das proposições categóricas; 
Silogismos categóricos; O tipo formal do argumento silogístico. 
Teste de silogismo através dos diagramas; tabelas-verdade; equivalências; leis de de Morgan; Diagramas lógicos.  
Afirmação e negação no conjunto dos números reais, nas proposições, nas sentenças abertas e nas operações com 
conjuntos; Princípios de contagem e probabilidade. Operações com conjuntos. O diagrama de Euler/Venn nas 
relações entre conjuntos. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Raciocínio 
Lógico-Matemático nos argumentos que envolvem verdades e mentiras; Raciocínio Logíco-Matemático, Numérico e 
Quantitativo em álgebra; 
Raciocínios Matemáticos, Lógico-Numéricos e Lógico-Quantitativos; Progressão Aritmética. Progressão Geométrica; 
Princípio Fundamental da Contagem. Probabilidade. Matrizes. 
 
 
Específicas – Gestão e Liderança: 
 
10 questões sobre gestão e liderança de acordo com as temáticas abaixo: 
O papel da liderança na construção e manutenção da identidade organizacional. 
Gerenciamento de equipes multidisciplinares. 
Liderança e construção da confiança. 
Ética e responsabilidade social corporativa. 
Desafio para a Governança Corporativa em empresas de economia mista. 
A diversidade no contexto de equipes competitivas. 
A Gestão e o impacto das decisões no equilíbrio financeiro. 
O exercício da liderança em contextos de diversidade. 
A Estratégia de Gestão de Pessoas para a Gestão de Carreiras nas Empresas de Saneamento. 
 
 
 


