
     

P R I M E I R O  T E R M O  D E  R E T I F I C A Ç Ã O  D O  E D I T A L  D E  A B E R T U R A  D E
C O N C U R S O  P A R A  E M P R E G O  P Ú B L I C O  N º  0 0 1 / 2 0 1 6

O  Diretor  Presidente  e  de  Relações  com  Investidores  da  SERCOMTEL S.A.  Telecomunicações, no  uso  de  suas
atribuições legais,  mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal  e
demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO o 1º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2016.

Art. 1º Fica RETIFICADO o EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 001/2016, com a
prorrogação da data do encerramento das inscrições, até às 23h59 do dia 02/06/2016, observado o horário oficial de
Brasília – DF.

Art. 2º Fica RETIFICADO o subitem 4.8, com o prazo de pagamento do Boleto Bancário referente a taxa de inscrição,
que deverá ser pago até o seu vencimento na data de 03 de junho de 2016.

Art. 3º Fica RETIFICADO o subitem 4.12, quanto ao indeferimento da solicitação de inscrição, caberá interposição de
recurso, protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br, no período das 8h do
dia 08/06/2016 até às 23h59min do dia 10/06/2016 e das 8h do dia 13/06/2016 até às 23h59min do dia 14/06/2016 ,
observado o horário oficial de Brasília/DF.

Art. 4º Fica RETIFICADO o subitem 5.7, com a alteração da data provável de publicação do Edital de deferimento dos
candidatos que se inscreveram como Pessoa com Deficiência, para a data de 07/06/2016. O candidato que tiver a sua
inscrição  indeferida  como  PcD  poderá  impetrar  recurso,  em  formulário  próprio  disponível  no  endereço  eletrônico
www.aocp.com.br,  no período das  8h do dia  08/06/2016 até  às  23h59min do dia  10/06/2016 e das  8h do dia
13/06/2016 até às 23h59min do dia 14/06/2016, observado horário oficial de Brasília/DF.

Art. 5º Fica RETIFICADO o subitem 6.11, com a alteração da data provável de publicação do Edital de deferimento dos
candidatos que se inscreveram às vagas reservadas aos afro-brasileiros, para a data de 07/06/2016.  O candidato que
tiver  a  sua  inscrição  indeferida  poderá  impetrar  recurso,  em  formulário  próprio  disponível  no  endereço  eletrônico
www.aocp.com.br,  no período das  8h do dia  08/06/2016 até  às  23h59min do dia  10/06/2016 e das  8h do dia
13/06/2016 até às 23h59min do dia 14/06/2016, observado horário oficial de Brasília/DF.

Art. 6º  Fica  RETIFICADO o subitem 7.3, com a alteração da data limite para envio da documentação pertinente aos
subitens 5.4.2, 7.1.2, 7.1.3.1.1, 7.1.3.2 e 7.2.1.2, para a data de 03/06/2016.

Art. 7º Fica RETIFICADO o subitem 7.8, com a alteração da data provável de publicação do Edital de deferimento das
solicitações de condição especial,  para a data de  07/06/2016.  O candidato que tiver a sua solicitação de condição
especial indeferida poderá impetrar recurso, em formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br,
no período  das  8h do dia  08/06/2016 até  às  23h59min do dia  10/06/2016 e das  8h do dia  13/06/2016 até  às
23h59min do dia 14/06/2016, observado horário oficial de Brasília/DF.

Art. 8º Fica RETIFICADO o subitem 8.1, com a alteração da data provável de publicação do Edital de deferimento das
inscrições, para a data de 07/06/2016.

Art. 9º Fica  RETIFICADO o subitem 8.3, quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito
suspensivo,  em formulário  próprio,  disponível  no  endereço  eletrônico  www.aocp.com.br,  no período  das  8h do dia
08/06/2016 até às 23h59min do dia 10/06/2016 e das 8h do dia 13/06/2016 até às 23h59min do dia 14/06/2016 ,
observado o horário oficial de Brasília/DF.

Art. 10º Fica RETIFICADO o subitem 10.2, com a alteração da data de aplicação da prova objetiva, para 26 de junho de
2016, em horário e local a ser informado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.aocp.com.br e no
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.
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Art. 11º Fica RETIFICADO o subitem 10.3, com a alteração da data de disponibilização do CARTÃO DE INFORMAÇÃO
DO CANDIDATO, para a data de 20 de junho de 2016.

Art.  12º Fica  RETIFICADO  no Anexo I  do Edital  de Abertura do Concurso para Emprego Público Nº 001/2016, as
atribuições para o emprego 401: Analista, passando a conter a seguinte redação:

EMPREGO 401: Analista

Atribuições: Planejar, organizar, controlar e assessorar a empresa áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações,
financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional; promover estudos de
racionalização e controlar o desempenho organizacional. Prestar consultoria administrativa a empresas e empregados.
Analisar,  acompanhar  e operacionalizar processos em todas as áreas da organização, auxiliando na gestão do planejamento e
organização  dos  mesmos,  baseando-se  para  tal  nas  políticas  da  organização  e  legislações  pertinentes.  Realizar  análise  e
acompanhamento  de  documentos.  Realizar  outras  atividades  correlatas  que  requeiram  conhecimentos  específicos  da  área  de
atuação em que for alocado e que não sejam privativas das demais carreiras de Ensino Superior da corporação.

Art. 13º Este termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Londrina/PR, 05 de maio de 2016.

Christian Perillier Schneider
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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