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AVISO
CANDIDATOS INSCRITOS AO CARGO DE
ANALISTA ADMINISTRATIVO – CURITIBA/PR

Prezado Candidato,
com a edição da Errata II ao Edital nº 5 do CAU/PR, para o cargo supra citado, no Anexo II,
Item Requisitos , passou a constar: diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer
curso de graduação em Ciências da Administração, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de
Administração.
Também no Anexo II, inclui-se o cargo de Analista Geral com:
Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer curso de graduação,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; e registro
profissional no respectivo conselho de classe, se existente, de acordo com a sua área de
formação.
Descrição sumária das atividades: Apoiar os setores de planejamento, financeiro,
administrativo e jurídico a planejar, organizar, executar e supervisionar seus processos com base
nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com
eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de trabalho. Estabelecer contatos internos e externos
com os diversos públicos, para viabilizar a realização das atividades sob sua responsabilidade.
E ainda, consta desta mesma Errata, em seu Item 10, à página 4, a seguinte orientação:
10 – Quanto aos inscritos no Cargo de Analista Administrativo:
Os inscritos que possuem graduação em Ciências da Administração serão mantidos na
concorrência pelo cargo. Os demais inscritos que possuírem título de graduação em outras áreas
serão migrados automaticamente para a concorrência pelo cargo de analista geral.
Desta forma solicitamos as seguintes e importantes ações:
- acessar a íntegra da Errata II, e Edital Revisado, disponível na página de Internet do Concurso,
no endereço eletrônico www.funtefpr.org.br para ter ciência de todas as alterações;

- envio até 21.04.2014 e ao endereço eletrônico concursos.ct@funtefpr.org.br de mensagem
informando a intenção de permanecer inscrito para este cargo (Analista Administrativo –
Curitiba/PR); Em 22.04.2014, todos os candidatos que não manifestarem esta intenção, terão sua
inscrição migrada para o cargo de Analista Geral;
- se por algum motivo, após a emissão da ERRATA II, deixou de ser do seu interesse a inscrição
a este Concurso e para estes Cargos (Analista Administrativo/Analista Geral), somente
desconsidere sua inscrição. Caso já tenha executado o pagamento do boleto, enviar e-mail para
concursos.ct@funtefpr.org.br , com a solicitação de devolução da Taxa de Inscrição, informando
dados para depósito bancário.
- após 21.04.2014 acesse a "Área do Candidato" e execute a reimpressão do boleto para
pagamento. Caso já tenha executado o pagamento de boleto impresso anteriormente, esta nova
emissão terá apenas o caráter de atualização de dados. Caso não tenha efetuado o pagamento,
inutilize o boleto anterior e considere este último como válido para pagamento. A nova data de
vencimento do boleto passou a ser 23.04.2014.
- em 29.04.2014 será publicado o Edital com as inscrições homologadas, verifique se sua
inscrição esta homologada e de acordo com o cargo de seu interesse. Comunique, através do
endereço eletrônico concursos.ct@funtefpr.org.br se verificar alguma inconsistência;
- à partir de 08.05.2014 serão divulgadas as informações sobre local de prova e ensalamento.
Comunique, através do endereço eletrônico concursos.ct@funtefpr.org.br se verificar alguma
inconsistência;

Observações importantes:
- para o Cargo de Analista Geral, o local de trabalho é CURITIBA/PR;
- os inscritos ao Cargo de Analista Geral também participam das Provas de Títulos e
Experiências.
- quaisquer dúvidas devem ser enviadas ao endereço eletrônico concursos.ct@funtefpr.org.br

Atenciosamente

Comissão de Concursos

