
 
 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto S.A.A.E 
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CONCURSO PÚBLICO 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 
 

A retificação do Edital nº 03.01/2011, através do Edital nº 04.01/2011, se deu por falha na alimentação de informações 

do software de Gestão de Concursos da FAUEL, através do qual se faz a leitura óptica dos cartões-resposta preenchidos 

pelos candidatos, resultando em desconformidade dos pesos das questões em relação ao indicado no item 6 Edital de 

Abertura: 

 

 

6 – DA PRIMEIRA ETAPA – PROVA OBJETIVA 

6.1 – Da Composição da Prova Objetiva 
6.1.1 – A prova objetiva para os cargos cuja escolaridade seja até o ensino médio, será composta por 40 questões, abrangendo as seguintes 
áreas de conhecimento: 
Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual 
Conhecimentos Específicos do cargo 10 4,0 
Conhecimentos Gerais e Legislação 10 2,0 
Língua Portuguesa 10 2,0 
Matemática 10 2,0 

MÁXIMO DE PONTOS A SEREM OBTIDOS (nº questões x peso) 100,00 
 

6.1.2 – A prova objetiva para os cargos cuja escolaridade seja ensino superior, será composta por 35 questões, abrangendo as seguintes áreas de 
conhecimento: 
Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual 
Conhecimentos Específicos do cargo 15 4,0 
Conhecimentos Gerais e Legislação 10 2,0 
Língua Portuguesa 10 2,0 

MÁXIMO DE PONTOS A SEREM OBTIDOS (nº questões x peso) 100,00 
 
Detectada tal desconformidade, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - 

FAUEL corrigiu novamente todos os cartões-resposta - em estrita obediência ao Edital - e publicou o mencionado 

Edital de retificação contendo a pontuação correta e, consequentemente, a nova classificação dos candidatos. Em 

obediência ao princípio constitucional do contraditório foi aberto novo prazo recursal. 

 

Todos os documentos pertinentes ao Concurso Público encontram-se em poder da Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina – FAUEL, para apresentação em eventual solicitação judicial 

ou extrajudicial para averiguações que se façam necessárias. 

 

Londrina - PR, 08 de março de 2012. 
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FAUEL 

 

 


