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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

 
 

EDITAL 008/2020

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 023/2019

 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA/PR,
autarquia federal de fiscalização do exercício profissional da engenharia e agronomia, no uso de suas
atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos
administrativos de sua discricionariedade e mediante as demais condições estipuladas no Edital de
abertura do Concurso Público n.º 023/2019 promovido pelo CREA, TORNA PÚBLICO o presente
Edital, para divulgar o que segue:
 
Art.1º      Fica RETIFICADO neste edital a Homologação do Resultado Final e Classificação dos
candidatos publicada no edital Edital nº 007/2020 e seus anexos, em 14 de fevereiro de 2020,
considerando a falta de aplicação dos critérios de desempate previstos no item 16.3 do edital 023/2019.
Art.2º     Fica divulgado nos ANEXOS I e II  deste Edital, o Resultado Final e Classificação dos
candidatos inscritos ao cargo de Agente Administrativo, conforme os critérios estabelecidos no Edital de
Concurso nº 023/2019.
Art.3°     Fica divulgado nos ANEXOS III deste Edital, o Resultado Final e Classificação por modalidade
dos candidatos inscritos ao cargo de Agente Profissional do Sistema (NS), conforme os critérios
estabelecidos no Edital de Concurso nº 023/2019.
Art.4°     Fica divulgado nos ANEXOS IV, V, VI e VII deste Edital, o Resultado Final e Classificação dos
candidatos inscritos ao cargo de Agente Profissional, conforme os critérios estabelecidos no Edital de
Concurso nº 023/2019.
Art. 5º   Para a CONVOCAÇÃO dos candidatos aprovados será obedecida a classificação divulgada
neste Edital de Homologação do Resultado Final e Classificação e seus respectivos Anexos, conforme os
critérios estabelecidos nos itens 4 e 21 do Edital de Abertura do Concurso Público n.º 023/2019.
Art.6°      Os Editais relativos às etapas posteriores à divulgação deste Edital de Homologação do
Resultado Final do Concurso Público n.º 023/2019, serão organizados e publicados no endereço
eletrônico, www.crea-pr.org.br, que fixará as etapas a serem cumpridas pelo candidato, dando ampla
publicidade das mesmas.
Art.7º      Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

 

Curitiba, 12 de março de 2020.
 

Eng. Agr. Osvaldo Danhoni
Presidente em Exercício

PR-8214/D
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Documento assinado eletronicamente por Osvaldo Danhoni, Presidente em Exercício, em 25/03/2020, às
17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o
código verificador 0220222 e o código CRC 9A3445E3.
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