
   
 
 

 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DO PARANÁ 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 

PARA CARGOS DE NÍVEIS FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR 
EDITAL Nº 3/2016, DE 18 DE MAIO DE 2016 

 
O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRO-PR, no uso de suas atribuições legais, torna pública 
a retificação do Edital Normativo nº 01/2016; conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital 
supracitado. 
 
1. Alterar o texto em todas as tabelas do item 2.1, subitens 2.1.1; 2.1.2 e 2.1.3, conforme segue: onde se lê: “Carga Horária Mensal”; leia-se: 
“Carga Horária Semanal”. 
 
2. Alterar, no Anexo I – Requisitos e Atribuições dos Cargos, o requisito para o cargo de nível superior Analista de Informática, que passa a ter 
a seguinte redação: 
3.1.1 REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Tecnologia  da 
Informação fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
 
3. Alterar, no Anexo II – Conteúdo Programático, o conteúdo de Conhecimentos Específicos para os cargos de nível superior Assessor Jurídico 
e Procurador Jurídico referente ao tópico de Direito Processual Civil, que passa a ter a seguinte redação: 
Direito Processual Civil (Novo Código): Jurisdição e ação. Partes e procuradores: legitimação para causa para o processo; deveres e 
substituição das partes e dos procuradores. Intervenção de terceiros, litisconsórcio e assistência. Competência: competência em razão do 
valor e em razão da matéria; competência funcional; competência territorial; modificações da competência e declaração de incompetência. 
Atos processuais: forma, tempo e lugar dos atos processuais. Prazos e comunicação dos atos. Nulidades. Formação, suspensão e extinção do 
processo. Procedimentos: procedimento comum. Disposições gerais. Petição inicial: requisitos do pedido e do indeferimento da petição 
inicial. Tutela provisória de urgência e evidência. Resposta do réu: contestação e reconvenção. Provas: depoimento pessoal, confissão, prova 
documental, prova pericial e inspeção judicial. Recursos. Do processo de execução: execução em geral; espécies de execução; embargos do 
devedor; suspensão e extinção do processo de execução; remição. Execução contra a Fazenda Pública. Procedimentos especiais (ação de 
consignação em pagamento, embargos de terceiro). Mandado de segurança. 
 
Roberto Eluard da Veiga Cavali, CD 
Presidente 


