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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 
EDITAL Nº 018/2018  

 
Divulga a classificação final preliminar e 
a convocação dos candidatos em 
situação de empate para envio de 
documentos, para o cargo de AUXILIAR 
DE REGULAÇÃO, do Concurso Público da 
AGEPAR aberto pelo Edital nº 01/2018. 

 

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 classificação final preliminar para o cargo de AUXILIAR DE REGULAÇÃO, conforme ANEXO I do 
presente edital, constando a classificação da ampla concorrência, dos candidatos portadores de 
deficiência e dos candidatos afrodescendentes. 

2. Abre-se prazo para recurso quanto à classificação final preliminar nos dias 27 a 30/04/2018.  

3. Ficam convocados os candidatos em situação de empate constantes no ANEXO I do presente edital 
para envio de documentos, conforme segue. 

3.1 Foram adotados os critérios de desempate previstos no item 12.5 do Edital de Abertura nº 
001/2018. 

3.2 Os candidatos que permanecem empatados devem, no prazo de 27 a 30 de abril de 2018, 
encaminhar para o endereço eletrônico concursoagepar@fauel.org.br os seguintes documentos 
para fins de desempate na classificação final do Concurso Público: 
 
12.5 – item VI: EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO  
 
a) Cópia de declaração comprovando o exercício na função de jurado entre a data da 
publicação da Lei nº 11.689/2008 e a data de término das inscrições do presente concurso. 
 
3.3 O candidato deverá informar em seu e-mail nome completo, cargo para o qual está 
inscrito no concurso e indicar no assunto “Comprovante na função de jurado”. 

 
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 25 de abril de 2018. 

 
FRANCISCO NOEL DE OLIVEIRA ARAÚJO 
Presidente da Comissão Organizadora 


