EDITAL

DE

HOMOLOGAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 1, de 02.10.2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 166/2007
A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, no uso de suas atribuições
legais, em conformidade com o Edital n.º 1, de 02.10.2007, que tem por objeto a seleção de
candidatos para provimento de cargos do quadro efetivo de servidores da Câmara Municipal de
Curitiba,
Considerando o relatório apresentado pela Comissão de Concurso Público da
Câmara, designada através da Portaria n.º 010/2007, de 20.06.2007, sobre a
conclusão dos procedimentos inerentes a realização do concurso;
Considerando que o resultado do concurso apresentado pelo INSTITUTO OPET,
instituição contratada para a realização de ações pertinentes ao concurso, foi
referendado pela Comissão de Concurso da Câmara, conforme exposto no referido
relatório;
Considerando que o resultado final dos classificados conforme Edital de
Retificação do Resultado de 14.07.2008, foi publicado no Diário Oficial do Estado do
Paraná – Atos do Município de Curitiba do dia 15 de julho de 2008.
H O M O L O G A o resultado do Concurso Público relativo ao Edital n.º 1, de
02.10.2007, para provimento de cargos do quadro de servidores efetivos da Câmara
Municipal de Curitiba, conforme especificado no Edital de Retificação do Resultado.
O prazo de validade do Concurso é de 02 (dois) anos, a contar da publicação do
presente Edital, podendo ser prorrogado por igual período, por Ato da Comissão
Executiva da Câmara Municipal de Curitiba.
As vagas existentes no quadro efetivo de servidores da Câmara Municipal de
Curitiba, ou as que vierem a existir no prazo de validade do presente Concurso,
somente
serão
preenchidas
se
houver
necessidade
e
disponibilidade
orçamentária/financeira, respeitando-se a ordem de classificação dos candidatos,
observadas as vagas destinadas aos portadores de deficiência.
Publique-se.

PALÁCIO RIO BRANCO, em 16 de julho de 2008.
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