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EDITAL Nº 129/2013 
 
 
 

 
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP, no uso de suas atribuições 
legais e considerando o contido nos Editais nº 017/2013 – DRH/SEAP, de 18 de fevereiro de 
2013 e 117/2013 - DRH/SEAP, de 27 de agosto de 2013, resolve 
 
 

 
TORNAR PÚBLICA 

 
 
 
1. A retificação do Edital 117/20113, conforme segue: 
 
1.1. O item 3 do Edital 117/2013 fica acrescido dos seguintes subitens:  
 

3.1. Considerando a impossibilidade operacional e técnica de disponibilizar, imediata e 
simultaneamente, número significativo de espelhos das provas (Fase 1 e 2) para todos 
os candidatos, os espelhos das provas a que se refere o caput serão disponibilizados 
gradativamente no ambiente do candidato, observada a ordem crescente de inscrição.  
 
3.2. Até às 23 horas e 59 minutos do dia 05 de setembro de 2013, o espelho da Prova 
de Conhecimentos - Fase 1 estará liberado para acesso de todos os candidatos 
presentes nesta fase e, no mesmo prazo, para os aprovados na Fase 1, estará 
disponível o espelho da redação (Fase 2).  
 
3.3. Os candidatos receberão os arquivos no ambiente do candidato através de uma 
única mensagem, a qual conterá um arquivo "Prova de conhecimentos - Fase 1" e um 
arquivo "Prova de conhecimentos - Fase 2", observado o disposto nos subitens 3.1. e 
3.2. do presente edital.  
 
3.4. Os espelhos das provas serão disponibilizados no ambiente do candidato, 
observando o cadastro em que foi confirmada a inscrição, desprezando-se o(s) 
cadastro(s) que por ventura não foi(ram) homologado(s). 

 
1.2. O item 5 do edital 117/2013 fica acrescido dos seguintes subitens: 
 

5.1. O candidato deverá preencher o formulário, assiná-lo, digitalizá-lo (no formato 
“pdf”) e enviá-lo, UMA ÚNICA VEZ, na íntegra (páginas 1 e 2), independentemente de 
quantos critérios sejam objetos do recurso. O envio deverá ser realizado via ambiente 
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do candidato, seguindo as orientações que serão publicadas no site do concurso 
http://www.pucpr.br/concursos/seap2013, menu “Recursos”, a partir das 23 horas e 
59 minutos do dia 05 de setembro de 2013. 
 
5.2. Se o candidato enviar mais de um Recurso, será considerado como válido o 
primeiro documento enviado.  
 
5.3. O correto preenchimento do Formulário para Solicitação de Recurso, atendendo 
às observações contidas no próprio formulário, e a assinatura do candidato são 
requisitos indispensáveis à apreciação do Recurso. Os recursos que não forem 
devidamente preenchidos ou não estiverem assinados não serão apreciados. 
 
5.4. Para análise do Recurso, somente serão consideradas as informações contidas 
no Formulário, desprezando-se qualquer informação contida em outros anexos, via e-
mail ou no corpo da mensagem do Recurso.  
 
5.5. Se não houver justificativa fundamentada acerca das razões recursais, o recurso 
será improvido. 

 
2. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital 117/2013, de 27 de agosto de 
2013. 
 
 
 
 
Curitiba, 03 de setembro de 2013. 
 
 
Maria da Graça Carrera Alvarez 
Diretora do Departamento de Recursos Humanos, em exercício. 

http://www.pucpr.br/concursos/seap2013

