
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 15/2007 – GS/SEED

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais, 
resolve:

TORNAR PÚBLICAS

As ALTERAÇÕES nos Editais nº 09, 10, 11 e 12/2007, todos de 27 de setembro de 2007, 
que normatizam o Concurso Público de Professor do Quadro Próprio do Magistério, no 
cargo de Professor Nível I, Classe 1, Código PNI-1, conforme:

1. A RETIFICAÇÃO, no subitem 5.14. dos Editais nº 09, 10, 11 e 12/2007, passando a 
constar da seguinte forma:

“  5.14.  O candidato  com deficiência  ou que  necessite  de  atendimento  especial,  deverá 
encaminhar ao NC/UFPR um laudo médico expedido no prazo de até 90 (noventa) dias 
antes  do  término  das  inscrições  e  preencher  o  formulário  próprio,  disponível  no  site 
www.nc.ufpr.br. ”

2. A INCLUSÃO nos Editais nº 09, 10, 11 e 12/2007, do subitem 7.2.18.:

“7.2.18.  O candidato  que,  no ato  de  inscrição,  houver  informado incorretamente  dados 
relativos à Titulação e Tempo de Serviço, poderá, no período de 25 a 31/10/2007, efetuar a 
correção necessária, no site www.nc.ufpr.br.”

3. A  RETIFICAÇÃO,  nos Editais  nº 09,  10,  11 e  12/2007,  no subitem 5.15.,  o qual 
passará a constar da seguinte forma:

“5.15.  A  partir  de  05  de  outubro  de  2007,  o  candidato  poderá  verificar  no  site 
www.nc.ufpr.br, a confirmação da sua inscrição, devendo, se houver alguma divergência, 
entrar em contato com o Núcleo de Concursos/UFPR pelo telefone (0XX41) 3313-8800 
(Central de Atendimento ao Candidato – NC).”

4. A  RETIFICAÇÃO  do  subitem  7.1.1.,  dos  Editais  nº  09,  10,  11  e  12/2007,  DA 
PROVA OBJETIVA, para que passe a constar com a nova redação:
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“7.1.1.  A  prova,  de  caráter  eliminatório  e  classificatório,  será  composta  de  20  (vinte) 
questões  de  Fundamentos  da  Educação  e  20  (vinte)  questões  de  Conhecimentos 
Específicos, com um total de 40 (quarenta) questões, no valor de 70 (setenta) pontos.”

7.1.1.1.  O  candidato  que  optar  por  uma  segunda  disciplina  fará  20  (vinte)  questões 
adicionais de Conhecimentos Específicos referentes à 2ª disciplina, áreas e/ou sub-áreas, 
totalizando  60  (sessenta)  questões.  A  pontuação  atribuída  ao  candidato  na  prova  de 
Fundamentos da Educação será considerada para as duas disciplinas específicas. 

5. A RETIFICAÇÃO,  dos  subitens  7.2.2.  e  7.2.11 do Edital  nº  12/2007:  Onde se  lê 
subitem 7.2.7. leia-se 7.2.8.

6. A RETIFICAÇÃO do subitem 13.3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS dos Editais nº 09, 
10, 11 e 12/2007, passando a constar:

“13.3. A convocação de candidatos far-se-á, por Edital,  via Internet e Diário Oficial  do 
Estado do Paraná, obedecendo o prazo de 05 (cinco) dias após sua publicação.”

7.  A RETIFICAÇÃO do item 2.  –  DO CARG0 -,  do  Edital  nº  10/2007,  onde  se  lê 
“atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, leia-se “ atuação nos anos finais do 
Ensino Fundamental”.

A RETIFICAÇÃO dos  Editais  nº  09,  10,  11  e  12/2007,  com as  devidas  inclusões  e 
alterações efetuadas, produzirá efeitos em relação a todo o universo de candidatos inscritos, 
independentemente da data em que tenham realizado a inscrição, e aos que vierem a se 
inscrever.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, em 08 de outubro de 2007.

Mauricio Requião de Mello e Silva
Secretário de Estado da Educação
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