
E D I T A L     D E    R E T I F I C A Ç Ã O 

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL N. º 001/2007, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007

A  Comissão  de  Concurso  do  INSTITUTO  OPET,  juntamente  com  a  Comissão  de 

Concurso Público da CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, considerando que:

• após  a  divulgação  do  resultado  do  concurso  em 20  de  dezembro  de  2007, 

ocorreram  diversas  manifestações  e  requerimentos  protocolados  junto  ao 

Instituto  OPET  e  junto  à  Câmara  Municipal,  questionando  algumas  respostas 

insertas  nos  gabaritos  publicados,  bem  como  as  respectivas  pontuações 

atribuídas a alguns candidatos;

• foram formulados  por  alguns  candidatos  questionamentos  junto  ao  Ministério 

Público  do  Estado  do  Paraná,  relacionados  com  a  regularidade  das  ações 

inerentes ao concurso, não tendo sido constatada qualquer irregularidade acerca 

da legalidade do certame;

• A Câmara Municipal de Curitiba, no exercício de seu papel fiscalizador, requereu 

ao  Instituto  Opet,  providências  no  sentido  de  sanear  as  dúvidas  e 

questionamentos apresentados pelos candidatos;

• o  INSTITUTO  OPET  na  qualidade  de  representante  da  Câmara  Municipal,  no 

desenvolvimento  de  ações  relacionadas  com  o  Concurso  Público,  dentro  da 

prerrogativa conferida à Administração Pública de rever seus atos e, acima de 

tudo,  objetivando  zelar  pela  observância  dos  princípios  constitucionais  da 

Administração Pública, bem como para preservar a lisura e a confiabilidade do 

resultado  do  concurso,  deliberou  pela  alteração  da  composição  da  Comissão 

Interna  do  Concurso  especialmente  para  fins  de     realização  de  uma  revisão   

criteriosa de todas as provas, gabaritos e pontuações atribuídas aos candidatos, 

como  forma  de  sanar  qualquer  erro  material  que  porventura  viesse  a  ser 

constatado,  como forma de resguardar a correta posição de classificação dos 

candidatos no certame;

• nesta  revisão,  a  Comissão  de  Concurso  da  OPET,  efetivamente,  constatou 

algumas  falhas  materiais  nos  gabaritos,  divulgados  no  site  da  OPET,  no  dia 

20.12.2007, relacionadas às respostas dos quesitos das provas, que resultaram 



em erros nas pontuações atribuídas aos candidatos e,  conseqüentemente,  na 

ordem de classificação constantes das listagens respectivas;

tornam público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  foram  RETIFICADOS os 

gabaritos definitivos relativos às provas para os cargos abaixo discriminados, divulgados 

no site da OPET em 20.12.2007 que embasaram o resultado do Concurso divulgado no 

mesmo site, bem como o Edital publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná – Atos 

do Município de Curitiba, n.º 97, de 20 de dezembro de 2007: 

• PROVA PARA O CARGO DE MOTORISTA: CORRIGIDA: Questão 39 que passa a 

ter como correta a alternativa “B”;

• PROVA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM: ANULADA a questão 

28,  atribuindo-se  a  todos  os  candidatos  a  pontuação  referente  a  mesma; 

CORRIGIDA a questão 32, passando a constar como correta a alternativa “E”;

• PROVA PARA O CARGO DE ANALISTA LEGISLATIVO: CORRIGIDAS as questões 

19, passando a constar como correta a alternativa “C”, a 23, passando a constar 

como  correta  a  alternativa  “E”;  a  27,  passando  a  constar  como  correta  a 

alternativa “C”, a 29, passando a constar como correta a alternativa “A” e questão 

40, passando a constar como correta a alternativa “B”. ANULADAS, questões 25; 

31;  39;  e  44,  atribuindo-se  a  todos  os  candidatos  a  pontuação  referente  as 

mesmas.

• PROVA  PARA  O  CARGO  DE  ASSESSOR  ÀS  COMISSÕES:  CORRIGIDAS  as 

questões 19, passando a constar como correta a alternativa “C”, a 23, passando a 

constar como correta a alternativa “E”; a 27, passando a constar como correta a 

alternativa “C” e questão 29 passando a constar como correta a alternativa “A”. 

ANULADAS,  questões 25,  31,  39 e 44,  atribuindo-se a todos os candidatos a 

pontuação referente as mesmas.

• PROVA PARA O CARGO DE CONTADOR: CORRIGIDA a questão 18, passando a 

constar como correta a alternativa “B”.

• PROVA PARA O CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO: ANULADAS, questões 43 e 

56, atribuindo-se a todos os candidatos a pontuação referente as mesmas.



• PROVA PARA O CARGO DE ENFERMEIRO: ANULADA a questão 50, atribuindo-

se a todos os candidatos a pontuação referente a mesma; CORRIGIDA a questão 

60, passando a constar como correta a alternativa “A”;

• PROVA PARA O CARGO DE TELEFONISTA: ANULADAS as questões 20, 31, 53, 

e 58 atribuindo-se a todos os candidatos a pontuação referente as mesmas; 

• PROVA PARA O CARGO DE MÉDICO: CORRIGIDAS as questões 11, passando a 

constar como correta a alternativa “B”, e 12, passando a constar como correta a 

alternativa “A”; ANULADAS AS QUESTÕES 21, 37, E 47, atribuindo-se a todos os 

candidatos a pontuação referente as mesmas.

• PROVA PARA O CARGO TÉCNICO ADMINISTRATIVO: CORRIGIDA a questão 38, 

passando a  constar  como correta  a  alternativa  “C”,  ANULADA a  questão  34, 

atribuindo-se a todos os candidatos a pontuação referente a mesma; 

Desta forma, ficam RETIFICADOS os gabaritos e o resultado final do Concurso Público 

para  os  cargos  de  MOTORISTA,  CONTADOR,  ASSESSOR  JURÍDICO,  ANALISTA 

LEGISLATIVO,  ASSESSOR  AS  COMISSÕES,  TELEFONISTA,  TÉCNICO  EM ENFERMAGEM, 

ENFERMEIRO,  MÉDICO  e  TÉCNICO  ADMINISTRATIVO,  passando  a  classificação  dos 

candidatos a ser as contidas nas listagens Anexas a este Edital, observadas as vagas 

destinadas aos portadores de deficiência.

Relativamente  aos  cargos  de  REDATOR,  TÉCNICO  DE  SUPORTE  INFORMÁTICA, 

ASSISTENTE SOCIAL, ANALISTA DE SISTEMAS e TAQUIGRAFO, ficam  RATIFICADOS os 

gabaritos e o resultado final. Para o cargo de JORNALISTA, fica ratificado o gabarito e 

retificada a  classificação  em razão da inclusão de candidato  aprovado portador  de 

deficiência.

As vagas destinadas a portadores de deficiência, seguirão a ordem de classificação, dos 

candidatos  aprovados,  por  cargo  a  que  concorreram,  conforme  listagem anexa  ao 

presente Edital.

Informam, ainda, que os Gabaritos Definitivos e as Listagens retificadas e ratificadas 

estarão disponibilizadas nos sites do Instituto OPET e da Câmara Municipal de Curitiba a 

partir do dia 15 de julho de 2008.
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