DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 002/2017

II CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS, E CADASTRO DE RESERVA, DO QUADRO DE
PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ.

Edital de Convocação para as Provas
O Defensor Público-Geral, no uso das atribuições legais, tendo em vista o Edital nº 002/2017 de ABERTURA
DAS INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS do Concurso Público, publicado no Diário Oficial do Estado de
10/03/2017, convoca os candidatos inscritos no concurso público para prestarem as Provas, de acordo com
as seguintes orientações:
I- INSTRUÇÕES GERAIS
1. Data de Realização das Provas Escritas: 14/05/2017 (Domingo)
2. Informações aos candidatos dos Cargos de Nível Médio/Técnico
Período: Manhã (horário de Brasília)
Horário de Apresentação: 6h30min
Horário de Fechamento dos Portões: 7h30min
Prova Objetiva
Nº de itens: 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha.
Duração total da Prova: 4h00min
3. Informações aos candidatos dos Cargos de Nível Superior
Período: Manhã (Horário de Brasília)
Horário de Apresentação: 6h30min
Horário de Fechamento dos Portões: 7h30min
Prova Objetiva e Discursiva
Nº de itens: 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha e 1 redação.
Duração total das Provas: 5h00min
II- LOCAIS DE PROVAS
As Provas Escritas serão realizadas na cidade de Curitiba/PR.
Os candidatos serão informados quanto ao local de prova e horário por meio do Cartão de Inscrição, que
será disponibilizado no endereço eletrônico da Inaz do Pará Serviços de Concursos Públicos Ltda
www.paconcursos.com.br, na área de acompanhamento da inscrição do referido certame, bem como
será enviado e-mail (o mesmo informado no ato da inscrição no referido concurso) informativo com instruções
para acesso ao Cartão de Inscrição.
O candidato que não conseguir acessar a Área de Acompanhamento para emissão do Cartão de Inscrição
até 3º (terceiro) dia que antecede a aplicação das provas ou que tiver dúvidas quanto ao local, data e horário
de realização das provas, deverá entrar em contato com a organizadora do certame pelos telefones (0XX91)
3347-5205 / 3347-8376, de segunda a sexta-feira (dias úteis), das 09 às 12 horas e das 15 às 18 horas
(horário de Brasília).
Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local e horário constantes neste
Edital, no endereço eletrônico da Inaz do Pará Serviços de Concursos Públicos LTDA e no Cartão de
Inscrição.
III- IDENTIFICAÇÃO
Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver devidamente identificado, nos termos do
disposto no item 10 do Edital de Abertura do Concurso.
É importante levar o Cartão de Inscrição no dia da prova, pois ele contém dados necessários para melhor
orientação do candidato.
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IV- DISPOSIÇÕES FINAIS
Por medida de segurança do certame, poderão ser utilizados, a qualquer momento, detectores de metais nas
salas de prova aleatoriamente selecionadas e na porta de acesso aos banheiros, além deste procedimento
serão recolhidas digitais dos candidatos nas suas respectivas folhas de respostas.
O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital nº 002/2017 de Abertura de
Inscrições, especialmente as dispostas no Item 10 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS
(OBJETIVA/DISCURSIVA), na retificação posterior, publicados no Diário Oficial do Estado e neste Edital
de Convocação, para a realização das provas.

Curitiba-PR, 05 de maio de 2017.

SERGIO ROBERTO R. PARIGOT DE SOUZA
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná
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