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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 
EDITAL Nº 021/2018  

 
 

Divulga as notas definitivas da prova discursiva 
ao cargo de Especialista em Regulação - 
Advogado e as notas preliminares da prova de 
títulos ao cargo de Especialista em Regulação – 
todas as áreas, do Concurso Público da 
AGEPAR aberto pelo Edital nº 01/2018. 

 

O Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público da Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná – AGEPAR, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO:  
 

1. Não houve recursos interpostos quanto às notas preliminares da prova discursiva ao cargo de 
Especialista em Regulação – Advogado. 

2. A RATIFICAÇÃO das notas preliminares da prova discursiva ao cargo de Especialista em Regulação – 
Advogado, divulgadas por meio do Edital 019/2018, as quais tornam-se DEFINITIVAS conforme 
ANEXO I do presente edital. 

3. A classificação para o cargo de Especialista em Regulação – Advogado, a partir da somatória das 
notas das provas objetiva e discursiva, para fins de determinação dos candidatos que terão seus 
títulos analisados, em atenção ao limite estabelecido no item 10.2 do Edital de Abertura nº 01/2018, 
conforme ANEXO I do presente edital, constante na última coluna, denominada SOMATÓRIA 
CLASSIFICAÇÃO. 

4. As notas preliminares das provas de títulos aos cargos de Especialista em Regulação – todas as áreas, 
respeitando-se os limites previstos no item 10.2 do Edital de Abertura nº 01/2018, conforme ANEXO 
II do presente edital. 

5. Abre-se prazo para recurso quanto às notas preliminares da prova de títulos aos cargos de 
Especialista em Regulação nos dias 11/05 a 14/05/2018. 

6. Os ANEXOS I e II do presente edital estão disponibilizados na íntegra nos seguintes endereços 
eletrônicos: www.fauel.org.br, www.agepar.pr.gov.br, www.administracao.pr.gov.br e 
www.transparencia.pr.gov.br 

 
Curitiba, em 10 de maio de 2018. 

 
 
 

FRANCISCO NOEL DE OLIVEIRA ARAÚJO 
Presidente da Comissão Organizadora 
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