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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2009  

 

A COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ - CELEPAR,  Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, Sociedade de Economia Mista, com participação acionária majoritária do Governo do 
Estado do Paraná, criada por autorização da Lei no 4.945 de 31 de outubro de 1964, inscrita no 
CNPJ sob o no 76.545.011/0001-19, com endereço à Rua Mateus Leme, 1561, nesta capital, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização governamental exarada no 
protocolo no 9.706.483-0/08,  RESOLVE adotar as seguintes providências, discriminadas a seguir: 

 

1. RETIFICAR 

 

a) No Edital nº 01/2009, no item 1, subitem 1.4: 

ONDE SE LÊ: "...As provas serão realizadas no Município de Curitiba , Estado do Paraná, no dia 
27 de setembro de 2009, na forma prevista no item 8.3 deste Edital, em locais a serem 
divulgados mediante Edital específico. 

LEIA-SE: “...As provas serão realizadas no Município de Curitiba , Estado do Paraná, no dia 11 de 
outubro de 2009 , na forma prevista no item 8.3  deste Edital, em locais a serem divulgados 
mediante Edital específico. 

 

b) No Edital nº 01/2009, no item 1, subitem 1.7: 

ONDE SE LÊ: "...Poderá ser atribuído atendimento especial para a realização das provas, ao 
candidato que o solicitar, desde que justificada a necessidade desse tratamento especial, cuja 
solicitação deverá ser efetuada até o dia 3 de setembro de 2009 .  

LEIA-SE: “...Poderá ser atribuído atendimento especial para a realização das provas, ao 
candidato que o solicitar, desde que justificada a necessidade desse tratamento especial, cuja 
solicitação deverá ser efetuada até o dia 11 de setembro de 2009 .  

 

c) No Edital nº 01/2009, no item 4, subitem 4.7: 

ONDE SE LÊ: "...O resultado das inscrições dos candidatos que se declararam portador de 
necessidades especiais será divulgado no dia 14 de setembro de 2009 , às 17h, site 
www.cops.uel.br, juntamente com o resultado das inscrições gerais. 

LEIA-SE: “...O resultado das inscrições dos candidatos que se declararam portador de 
necessidades especiais será divulgado no dia 21 de setembro de 2009 , às 17h, site 
www.cops.uel.br, juntamente com o resultado das inscrições gerais. 
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d) No Edital nº 01/2009, no item 6, subitem 6.2: 

ONDE SE LÊ: "...A inscrição poderá ser efetuada a partir das 17h do dia 10 de agosto de 2009 
até às 23h do dia 3 de setembro de 2009 , somente via Internet, no endereço eletrônico da 
Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina: www.cops.uel.br, 
em cujo sítio existirá um link com o formulário destinado à inscrição que deverá ser devidamente 
preenchido pelo candidato. Ao final da inscrição, deverá o candidato imprimir o boleto bancário 
para o pagamento da taxa de inscrição. 

LEIA-SE: "... A inscrição poderá ser efetuada a partir das 17h do dia 10 de agosto de 2009 até às 
23h do dia 10 de setembro de 2009 , somente via Internet, no endereço eletrônico da 
Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina: www.cops.uel.br, 
em cujo sítio existirá um link com o formulário destinado à inscrição que deverá ser devidamente 
preenchido pelo candidato. Ao final da inscrição, deverá o candidato imprimir o boleto bancário 
para o pagamento da taxa de inscrição. 

 

e) No Edital nº 01/2009, no item 6, subitem 6.4: 

ONDE SE LÊ: "...O valor da taxa de inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais) para as funções de 
nível médio, R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para as funções de nível médio/técnico e R$ 
90,00 (noventa reais) para as funções de nível superior, cujo pagamento deverá ser efetuado até 
o dia 04 de setembro de 2009 , em qualquer agência bancária credenciada, durante o horário 
regular de atendimento bancário, mediante a apresentação do boleto bancário. 

LEIA-SE: "...O valor da taxa de inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais) para as funções de nível 
médio, R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para as funções de nível médio/técnico e R$ 90,00 
(noventa reais) para as funções de nível superior, cujo pagamento deverá ser efetuado até o dia 
11 de setembro de 2009 , em qualquer agência bancária credenciada, durante o horário regular 
de atendimento bancário, mediante a apresentação do boleto bancário. 

 

f) No Edital nº 01/2009, no item 6, subitem 6.9: 

ONDE SE LÊ: "...A relação geral dos candidatos que tiveram as inscrições homologadas será 
divulgada no dia 14 de setembro de 2009 , no site www.cops.uel.br. 

LEIA-SE: "...A relação geral dos candidatos que tiveram as inscrições homologadas será 
divulgada no dia 21 de setembro de 2009 , no site www.cops.uel.br. 

 

g) No Edital nº 01/2009, no item 6, subitem 6.12: 

ONDE SE LÊ: "...Os locais de realização das provas serão divulgados pela Internet, no endereço 
eletrônico www.cops.uel.br, a partir das 17h do dia 21 de setembro de 2009. 

LEIA-SE: "...Os locais de realização das provas serão divulgados pela Internet, no endereço 
eletrônico www.cops.uel.br, a partir das 17h do dia 01 de outubro de 2009 . 
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h) No Edital nº 01/2009, no item 7, subitem 7.3: 

ONDE SE LÊ: "...O candidato portador de necessidades especiais deverá declarar essa condição 
ao efetivar sua inscrição, e, até o dia 3 de setembro de 2009 ... 

LEIA-SE: "... O candidato portador de necessidades especiais deverá declarar essa condição ao 
efetivar sua inscrição, e, até o dia 11 de setembro de 2009 ... 

 

i) No Edital nº 01/2009, no item 7, subitem 7.4: 

ONDE SE LÊ: "...Os requerimentos referidos nas alíneas “b” e “c” do subitem 7.2 deste Edital, 
deverão ser formalizados e instruídos pelo candidato, obrigatoriamente, até o dia 3 de setembro 
de 2009... 

LEIA-SE: "...Os requerimentos referidos nas alíneas “b” e “c” do subitem 7.2 deste Edital, deverão 
ser formalizados e instruídos pelo candidato, obrigatoriamente, até o dia 11 de setembro de 
2009... 

 

i) No Edital nº 01/2009, no item 7, subitem 7.5: 

ONDE SE LÊ: "...Os requerimentos que não forem encaminhados até o dia 3 de setembro de 
2009, que não estiverem devidamente instruídos... 

LEIA-SE: "... Os requerimentos que não forem encaminhados até o dia 11 de setembro de 2009 , 
que não estiverem devidamente instruídos... 

 

j) No Edital nº 01/2009, no item 8, subitem 8.3: 

ONDE SE LÊ: "...A Prova Objetiva será aplicada no dia 27 de setembro de 2009 , às 14h, nos 
locais e horários a serem divulgados em Edital específico e no Cartão de Inscrição dos 
candidatos, ...” 

LEIA-SE:”...A Prova Objetiva será aplicada no dia 11 de outubro de 2009 , às 14h, nos locais e 
horários a serem divulgados em Edital específico e no Cartão de Inscrição dos candidatos...” 

 

k) No Edital nº 01/2009, no item 11, subitem 11.1: 

ONDE SE LÊ: "...No dia 28 de setembro de 2009, às 17h , será divulgado o gabarito oficial 
provisório das questões objetivas, no seguinte endereço da Internet: www.cops.uel.br. 

LEIA-SE:”...No dia 12 de outubro de 2009 , às 17h , será divulgado o gabarito oficial provisório das 
questões objetivas, no seguinte endereço da Internet: www.cops.uel.br. 

 


