
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL 
SUPERIOR E INTERMEDIÁRIO

EDITAL N° 010/2012 DE RETIFICAÇÃO

O Conselho Superior Interino da Defensoria Pública do Estado, no uso de suas atribuições 
legais,  e  tendo  em vista  o  que  consta  do  Edital  nº.  007/2012  de  Abertura  de  Inscrições, 
publicado no Diário Oficial do Estado em 24/08/2012, resolve RETIFICAR o Edital de Abertura 
de Inscrições, conforme indicado abaixo:

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.2. A jornada de trabalho será a estabelecida na legislação vigente, sendo 8h diárias para  
todas as funções,  exceto para a  função de medicina clínica e psiquiatria,  que será de 4h 
diárias, a função de Comunicador Social – Jornalista, que será de 5h diárias e a função 
de Assistente Social, que será de 6h diárias. 

ANEXO I
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL Nº 07/2012

FUNÇÃO: COMUNICADOR SOCIAL - JORNALISTA
CARGA HORÁRIA: 25 horas JORNADA: 05 horas diárias
NÍVEL DE ESCOLARIDADE

Registro no órgão de classe.
DESCRIÇÃO BÁSICA DA FUNÇÃO

Pesquisar, recolher, redigir,  registrar através de imagens e de sons, interpretar e organizar 
informações  e  notícias  a  serem  difundidas;  expor,  analisar  e  comentar  acontecimentos; 
transmitir informações e ocorrências cotidianas a leitores de jornais e revistas, ouvintes de 
rádio e telespectadores; realizar seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas 
a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e 
quaisquer  outros  meios  de  comunicação  com  o  público;  selecionar  e  preparar  suportes 
escritos ou audiovisuais para divulgação de informações; produzir e realizar campanhas de 
marketing e publicidade; realizar a produção e edição de reportagem e entrevistas; preparar, 
organizar  e  realizar  cerimonial;  emitir  pareceres,  informações  técnicas  e  demais 
documentações;  analisar,  processar  e  atualizar  dados;  emitir  diagnósticos;  levantar, 
sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores.

FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL
CARGA HORÁRIA: 30 horas JORNADA: 06 horas diárias
NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Graduação em Serviço Social.

Registro no órgão de classe.

DESCRIÇÃO BÁSICA DA FUNÇÃO
Planejar, executar, orientar e acompanhar as atividades de pesquisas socioeconômicas e de 
apoio social, para implementação de programas habitacionais. Elaboração de Projeto Técnico 



de Trabalho Social (PTTS) conforme Normas do Ministério do Trabalho. Desempenhar demais 
atividades inerentes ao cargo.

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Curitiba, 05 de setembro de 2012

JOSIANE FRUET BETTINI LUPION
Defensora Pública-Geral do Estado 


