ENTENDA AS RESERVAS DE VAGAS
EDITAL 06/2019 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA DE
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR.
Em atendimento às representações protocoladas sob o nº PR-00038974/2019
e PR-00037370/2019 juntadas à Notícia de Fato nº 1.25.000.002248/2019-07 pelo
Ministério Público Federal/PR, será realizado sorteio para reserva de vagas como
segue abaixo:
NEGROS (PRETOS OU PARDOS)
A reserva legal para negros dá-se conforme a tabela a seguir:
RESERVA LEGAL PARA NEGROS (PRETOS OU PARDOS)
Total de Vagas Ofertadas
Quantidade de vagas destinadas à reserva
Até 2 vagas
Definido através de sorteio
De 3 a 7 vagas
1

Conforme Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2015, ficam reservadas aos negros 20% (vinte por
cento) das vagas oferecidas neste Concurso Público para provimento de cargos.
Do total das vagas destinadas à reserva de vagas para candidatos negros, serão deduzidas
aquelas reservadas por meio da reserva automática, sorteando-se, em seguida, as vagas
restantes, de modo a determinar, por critério impessoal e objetivo, para quais
vagas/cargos/áreas, dentre os não contemplados pela reserva automática, serão alocadas as
demais vagas destinadas à reserva.
CÁLCULO PARA RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS (PRETOS OU PARDOS)
Total de vagas ofertadas
39
Total de vagas por reserva automática
06
Total de vagas por sorteio
01
Total de vagas reservadas
07

PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)
A reserva legal para PCD dá-se conforme a tabela a seguir:
RESERVA LEGAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)
Total de Vagas Ofertadas
Quantidade de vagas destinadas à reserva
Até 4 vagas
Definido através de sorteio
De 5 a 10 vagas
1

Conforme Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de
1999, para as pessoas com deficiência será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) a

20% (vinte por cento) das vagas oferecidas neste Concurso Público para provimento de cargos
efetivos.
Do total das vagas destinadas à reserva de vagas para candidatos PCD, serão deduzidas
aquelas reservadas por meio da reserva automática, sorteando-se, em seguida, as vagas
restantes, de modo a determinar, por critério impessoal e objetivo, para quais
vagas/cargos/áreas, dentre os não contemplados pela reserva automática, serão alocadas as
demais vagas destinadas à reserva.
CÁLCULO PARA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)
Total de vagas ofertadas
39
Total de vagas por reserva automática
01
Total de vagas por sorteio
03
Total de vagas reservadas
04

Abaixo, demonstrativo da distribuição das vagas.
NEGROS (PRETOS OU PARDOS)
Categoria
TAE D/E

Total
07

Automática
06

Sorteio
01

Automática
01

Sorteio
03

PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)
Categoria
TAE D/E

Total
04

Conforme Edital de Retificação N° 21:
Data do sorteio: 27/06/2019
Horário 08he30min.
Local: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual do Centro Oeste- FAU

Curitiba, 26 de junho de 2019.

