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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 
EDITAL Nº 28/2018 

Divulga classificação final definitiva e homologação 
parcial do resultado final do Concurso Público da 
AGEPAR aberto pelo Edital nº 01/2018, dos 
candidatos aprovados no Curso de Formação aos 
cargos de Especialista em Regulação – todas as 
áreas. 

 
O Diretor Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do 
Paraná – AGEPAR, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO: 

 
1.  A classificação final definitiva aos cargos de Especialista em Regulação – todas as áreas, conforme 

ANEXO I do presente edital. 
 
 

2. A classificação final definitiva dos candidatos inscritos na condição de PCD – Pessoa com Deficiência, aos 
cargos de Especialista em Regulação – todas as áreas, conforme ANEXO II do presente edital. 
 
 

3. A classificação final definitiva dos candidatos inscritos na condição de Afrodescendentes, aos cargos de 
Especialista em Regulação – todas as áreas, conforme ANEXO III do presente edital. 

 
 

4. A classificação final definitiva de candidato sub judice inscrito na condição de Afrodescendentes, ao 
cargo de Especialista em Regulação – Economista, conforme ANEXO IV do presente edital. 
 
 

5.  A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL do Concurso Público da AGEPAR aberto pelo Edital nº 
01/2018, dos candidatos aprovados no Curso de Formação aos cargos de Especialista de REGULAÇÃO – 
todas as áreas. 

 
 

6. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos a partir da presente homologação. 
 
 

7.  Os ANEXOS I, II, III e IV do presente edital estão disponibilizados 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 27 de junho de 2018. 

 
OMAR AKEL  

Diretor-Presidente 
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