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Com a decisão, profissionais aprovados no processo seletivo de 2017 e não convocados ainda
podem ser chamados para assumirem os respectivos cargos

Nesta quarta-feira (25/09) o Diretor-Presidente da E-Paraná Comunicação, Glaucio Baduy Galize,
assinou edital que prorroga por 02 (dois) anos o prazo de validade do Teste Seletivo nº
01/2017-EPR, para todos os cargos em que haja aprovado não convocado, a contar de 08/11/2019.
Assim, a validade do processo seletivo foi estendida até 08/11/2021. O Edital nº 01/2019 de
prorrogação foi publicado na Edição nº 10533 do Diário Oficial do Estado de 1º/10/2019, e pode ser
acessado em www.eparana.pr.gov.br, sob o ícone "Teste Seletivo". Relembrando, a EPR realizou
processo seletivo para a contratação de profissionais de nível superior, médio e técnico, para a
formação do quadro próprio de pessoal da Entidade. Mais de 2.000 candidatos concorreram a 110
vagas distribuídas em 36 cargos.
O processo seletivo constitui uma das etapas de estruturação da EPR, concebida para um novo
modelo de gestão da comunicação do Estado do Paraná, em conjunto com a Secretaria de Estado
da Comunicação Social e da Cultura e com a RTVE - Rádio e Televisão Educativa do Paraná.
Todas as fases do certame transcorrerem em absoluta normalidade e o resultado final foi
homologado em 08/11/2017, pelo prazo de 2 anos. Até o momento já foram publicados 16 editais de
convocação, sendo 10 deles neste ano de 2019, disponíveis no link "Processo Seletivo Convocações".
O primeiro edital de convocação foi editado em 30/11/2017 e o último em 17/09/2019. O
procedimento de convocações continuará de acordo com a necessidade da E-Paraná Comunicação,
o interesse público e as diretrizes do Governo do Estado. Os aprovados devem ficar atentos a
eventuais chamamentos, mantendo atualizados os seus dados cadastrais no site da E-Paraná
Comunicação (Atualização Cadastral). E-Paraná Comunicação A E-Paraná Comunicação é um
Serviço Social Autônomo de interesse público e sem fins lucrativos, que está vinculada por
cooperação à Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura. A entidade teve a sua
instituição autorizada pela Lei Estadual nº 17.762, de 19 de novembro de 2013, com o objetivo de
promover a comunicação pública do Estado através da geração de conteúdos com finalidades
educativas, artísticas, culturais, científicas, informativas e de utilidade pública. A relação com o
Governo do Estado se dá por meio de dois Contratos de Gestão, sendo um deles com a Secretaria
de Estado da Comunicação Social e da Cultura e o outro com a Rádio e Televisão Educativa do
Paraná.
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