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O Excelentíssimo Desembargador MIGUEL KFOURI NETO, Presidente 
da Banca Examinadora do Concurso, no uso de suas atribuições legais, 
resolve, RETIFICAR os itens abaixo relacionados do titulo VI do Edital 
001/2012, que torna público o concurso público para provimento de 
cargos da carreira de ASSESSOR JURÍDICO, do Grupo Ocupacional 
Especial Superior, vinculado à Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná. 
 
 

VI – DA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA 
 
1. As inscrições provisórias deverão ser efetuadas pela forma seguinte: 
b) PERÍODO: de 04 à 25 de junho de 2012 
 
9. Poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato que comprove não poder 

arcar com tal ônus junto ao Núcleo de Concursos mediante apresentação do Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, conforme Decreto 6.593 de 02/10/08. 

 
9.1. O pedido de isenção deverá ser solicitado no período compreendido entre o dia 04 de 

junho até às 16 horas do dia 12 de junho de 2012, através de formulário específico, que estará 
disponibilizado no site www.nc.ufpr.br 

 
9.6. A resposta acerca do deferimento ou não do pedido de isenção será disponibilizada no 

site www.nc.ufpr.br a partir do dia 18 de junho de 2012. 
 
9.7. O candidato que não tiver aprovado o respectivo pedido de isenção da taxa deverá 

consolidar sua inscrição, efetuando o pagamento do boleto bancário até o dia 25 de junho de 
2012. 

 
10. A partir de 11 de junho de 2012, o candidato poderá verificar, nos sites www.nc.ufpr.br e 

www.tjpr.jus.br no link específico do Concurso, a confirmação do recebimento de sua inscrição. 
 
14.2. Não será concedido atendimento especial a candidatos que não efetuarem o 

comunicado ao Núcleo de Concursos até o dia 25 de junho de 2012. 
 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Secretaria da Banca Examinadora do Concurso de 

Assessor Jurídico, aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e doze. 
 
 
 

Des. MIGUEL KFOURI NETO 
Presidente da Banca Examinadora do Concurso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


