
Departamento de Recursos Humanos

EDITAL Nº 040/2019

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO 
DA  ADMINISTRAÇÃO  E  DA  PREVIDÊNCIA  -  SEAP,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  e 
atendendo aos termos do Decreto Estadual nº 7.116, de 28/01/2013, bem como considerando os 
Editais n° 017 e 024/2013 – DRH/SEAP e, ainda, atendendo as determinações judiciais, autos n° 
0001097-35,2013.8.16.0171, contido no protocolo n° 15.636.071-6, resolve

TORNAR PÚBLICA

1.  A  convocação  sub  judice da  candidata  abaixo  indicada,  para  realizar  a  Prova  de 
Conhecimentos, do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento no cargo de Professor, 
nas disciplinas da matriz curricular  e pedagogo,  do Quadro Próprio do Magistério  – QPM, da 
Secretaria de Estado da Educação – SEED, de acordo com o Edital n° 017/2013 – DRH/SEAP, de 
18 de fevereiro de 2013, retificado pelo Edital n° 024/2013 - DRH/SEAP, de 06 de março de 2013.

NRE DISCIPLINA NOME RG INSC. CONCORRÊNCIA LOCAL DE PROVA

TELÊMACO 

BORBA

MATEMÁTICA MARILZA DA SILVA 

GOMES

98661298 - PR 82.049-0 PCD JACAREZINHO

2. A prova se realizará no município de Jacarezinho, conforme opção da candidata no ato da 
inscrição no concurso, e de acordo com o subitem 5.6 do Edital n° 017/2013 – DRH/SEAP, de 
abertura do concurso; na data, horário, local e endereço, abaixo indicados.

Data: 19 de maio de 2019.
Horário: 14:00 h.
Local: Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP – Centro de Ciências da Saúde.
Endereço: Alameda Padre Magno, 134-318, Jacarezinho – PR.
Cep: 86.400-000.

2.1 O portão será aberto e permitido o acesso da candidata ao local de prova às 12h30  e fechado 
às 13h30; a candidata deverá comparecer na data,  local  e endereço indicados no item 2.  do 
presente  Edital,  com  antecedência  de  1  (uma)  hora  do  horário  estipulado,  apresentando 
documento oficial de identificação, observando o item 8. e seus subitens do Edital de abertura do 
concurso, desconsiderando as datas e horários lá apresentados.

3. A Prova de Conhecimentos compreenderá 2 (duas) etapas (objetiva e dissertativa), e a duração 
da mesma será  de até  6  (seis)  horas,  incluindo  a  este  período,  o  preenchimento  do Cartão 
Resposta/Redação.

4. Dos Recursos: caberá recurso após a publicação do gabarito oficial provisório, no endereço 
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eletrônico www.pucpr.br/concursos, com prazo de 2 (dois) dias úteis; de acordo com o item 12. do 
Edital de abertura do concurso, desconsiderando as datas e horários lá apresentados.

5. No ato da realização da Prova de Conhecimentos, será disponibilizado à candidata para ciência 
e assinatura, Termo de ciência das especificações de atendimento determinado para a realização 
da referida prova.

6. Serão observados o contido no item 17. e seus subitens - Disposições Gerais - do Edital de 
abertura do concurso.

Curitiba, 29 de abril de 2019.

Luiz Gustavo Sulek Castilho
Diretor de Recursos Humanos.
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