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EDITAL Nº 209/2013 
 
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 e 168/2013 – DRH/SEAP, resolve 

 
TORNAR PÚBLICA 

 
1. A pontuação da Prova de Conhecimentos - Fase 2, do concurso público para o 

provimento de vagas no cargo de Professor, do Quadro Próprio do Magistério – QPM, nos 
termos estabelecidos no item 3 do edital 168/2013 e na forma do Anexo Único do 
presente Edital. 

 
2. A partir da divulgação da pontuação da Prova de Conhecimentos - Fase 2, Disciplina de 

Pedagogia e Filosofia, o candidato poderá acessar seu espelho de prova e seu 
desempenho individual na referida prova através do endereço eletrônico 
www.pucpr/concursos, link Concursos do Estado do Paraná, menu Resultado. 

 
3. No prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da divulgação da pontuação da Prova de 

Conhecimentos - Fase 2, o candidato poderá interpor recurso, utilizando um formulário 
específico que estará disponível no endereço eletrônico www.pucpr/concursos, link 
Concursos do Estado do Paraná, menu Resultado. 

 
4. O resultado dos recursos da Prova de Conhecimentos - Fase 2 será dado a conhecer 

mediante publicação no endereço eletrônico www.pucpr/concursos, link Concursos do 
Estado do Paraná, menu Resultado. 

 
5. Os recursos que não estiverem redigidos em formulário específico ou tiverem sido 

interpostos fora do prazo não serão admitidos nem analisados. 
 
6. Os candidatos que interpuserem recursos não serão comunicados individualmente do 

resultado dos mesmos, o qual ficará disponível no endereço eletrônico 
www.pucpr/concursos, link Concursos do Estado do Paraná, menu Resultado, pelo prazo 
de 2 (dois) dias úteis a contar da publicação da resposta ao recurso. 

 
 
Curitiba, 30 de outubro de 2013. 
 
 
 
 
Sandra Regina Sellucio Marques, 

Diretora do Departamento de Recursos Humanos 


