TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

PROCEDIMENTO SELETIVO PARA
RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS
GABINETE DO DESEMBARGADOR
ROBERTO PORTUGAL BACELLAR
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 075/2017
PROTOCOLO SEI 0002171-58.2017.8.16.6000
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos, no uso de
suas atribuições, torna público o edital de retificação, mediante
condições das disposições da Lei Federal nº 11.788/2008, do Enunciado
Administrativo nº 7/2008 e da Resolução nº 7/2005, ambos do Conselho
Nacional de Justiça, bem como do Decreto Judiciário nº 1.162/2015 e
do Ofício Circular nº 01/2016 - GP/DGRH.
No item 4.1, onde se lê:
O instrumento de seleção compreenderá duas fase(s), compostas por:
a) prova com questões objetivas e discursivas; b) entrevista com
a autoridade solicitante, conforme Art. 14 do Decreto Judiciário
1162/2015, conforme conteúdo programático constante no ANEXO I.
Leia-se:
O instrumento de seleção compreenderá duas fases, compostas por:
a) prova com questões objetivas, conforme conteúdo programático
constante no ANEXO I; b) prova discursivas e entrevista com
a autoridade solicitante, conforme Art. 14 do Decreto Judiciário
1162/2015.

No item 4.2, onde se lê:
A prova será composta por questão discursiva.
Leia-se:
A prova será composta por 20 questões objetivas.
No item 5.1, onde se lê:
A classificação considerará os candidatos que obtiverem pontuação
igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, ou seja, 60% (sessenta por
cento) de aproveitamento total da prova escrita e limitada ao número
previsto para a formação do cadastro de reserva nos termos do item 1.2,
observada a reserva de vagas prevista no item 1.5
Leia-se:
A classificação para a prova discursiva considerará os candidatos que
obtiverem pontuação igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, ou seja,
60% (sessenta por cento) de aproveitamento total da prova objetiva
e limitada ao número de 20 candidatos melhores classificados, nos
termos do item 1.2, observada a reserva de vagas prevista no item 1.5.
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