EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
EDITAL Nº 036/2018
Divulga a RETIFICAÇÃO da listagem definitiva de candidatos
aprovados e com títulos avaliados para futuras convocações
para o curso de formação ao cargo de Especialista em
Regulação – Qualquer Formação do Concurso Público da
AGEPAR aberto pelo Edital nº 001/2018.
O Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público da Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Infraestrutura do Paraná – AGEPAR, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO:
1. A RETIFICAÇÃO da LISTAGEM DEFINITIVA de candidatos aprovados e com títulos avaliados para futuras
convocações para o curso de formação ao cargo de ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO – QUALQUER FORMAÇÃO
divulgada através do ANEXO I do Edital nº 033/2018, sendo aplicados os critérios de desempate previstos no
item 11.1.2, incisos I, II, III, IV, V e VI do Edital de Abertura nº 001/2018, conforme ANEXO I do presente
edital.
1.1 A presente retificação se dá em virtude de decisão liminar proferida nos autos nº 000501757.2018.8.16.0004 – Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – 4ª Vara da Fazenda Pública do Foro
Central, do Concurso Público da AGEPAR aberto pelo Edital nº 001/2018.
2. A divulgação da classificação final definitiva da listagem de candidatos ao cargo de ESPECIALISTA EM
REGULAÇÃO – QUALQUER FORMAÇÃO aprovados na prova objetiva e que tiveram seus títulos avaliados, em
atenção ao item 11.1.4 do Edital de Abertura do Concurso Público, os quais poderão fazer parte de futuras
convocações para realizar o curso de formação conforme ANEXO I do presente edital, de acordo com a
necessidade da AGEPAR, observando o prazo de validade do concurso.
3. Quando da convocação para nova turma do Curso de Formação ao cargo de ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO –
QUALQUER FORMAÇÃO, o número de vagas disponíveis para o Curso será preenchido observando-se a
ordem de classificação constante no ANEXO I do presente edital.
4. O ANEXO I do presente edital está disponibilizado na íntegra nos seguintes endereços eletrônicos:
www.fauel.org.br, www.agepar.pr.gov.br, www.administracao.pr.gov.br e www.transparencia.pr.gov.br

Curitiba, em 23 de outubro de 2018.
FRANCISCO NOEL DE OLIVEIRA ARAUJO
Presidente da Comissão Organizadora

OMAR AKEL
Diretor-Presidente
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