ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência
Departamento de Recursos Humanos
EDITAL N° 205/2014
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP, no uso de suas atribuições, bem como nos
termos do Decreto no 7.116, de 28 de janeiro de 2.013, tendo em vista os Editais nº 074 e n°
182/2014 – DSRH/SEAP, resolve
TORNAR PÚBLICA

1. A relação dos candidatos considerados aptos na Prova de Aptidão Física, fase eliminatória do
Concurso Público para o cargo de Agente de Execução, função Educador Social, do Quadro
Próprio do Poder Executivo – QPPE, conforme relação constante dos Anexos I e II deste Edital.
2. A relação dos candidatos excluídos do Concurso Público, na forma do Anexo III do presente
Edital, por não terem atendido a convocação imposta pelo edital n° 182/2014-DRH/SEAP.
3. A relação das candidatas que se enquadram nos termos estabelecidos no subitem 2.14 do
Edital 182/2014, conforme Anexo IV do presente Edital.
3.1. As candidatas relacionadas no Anexo IV deste Edital deverão aguardar Edital específico,
contendo a relação dos procedimentos que deverão ser observados com vistas a realização da
etapa de Aptidão Física.
3.2. Caberá às candidatas o conhecimento e o acompanhamento das publicações oficiais do
referido concurso, através do endereço eletrônico da Cops/UEL – www.cops.uel.br – e no Diário
Oficial do Estado do Paraná – Suplemento de Concursos Públicos – www.dioe.pr.gov.br,
obrigando-se a manter atualizado o endereço informado no ato da inscrição para fins de eventual
contato com as candidatas, conforme especificado no subitem 16.13 do Edital 74/2014. Não será
aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos.
4. Os candidatos relacionados nos Anexos I e II do presente Edital deverão aguardar convocação
para realização da Visita Técnica, de acordo com o estabelecido nos itens 6.1 e 6.2 do Edital
182/2014.

Curitiba, 17 de setembro de 2014.

Sandra Regina Sellucio Marques
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
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