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COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ 
– CELEPAR 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2022, DE 15 DE AGOSTO DE 2022 
 
 
A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 
PARANÁ – CELEPAR, nos termos do que dispõe o Art. 1º da Lei Estadual nº 18.627, 
de 23 de novembro de 2015, apresenta as principais informações referentes à 
movimentação financeira do Concurso Público nº 01/2022 – CELEPAR, realizado para 
provimento de vagas do seu quadro funcional: 
I. Valor total arrecadado com as inscrições: R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e 
seiscentos reais); 
II. Valor pago para o Instituto ACCESS, empresa contratada responsável pela 
realização do certame: R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais), que 
englobam: 
a) Divulgação: R$ 2.425,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e cinco reais); 
b) Contratação de Banca examinadora: R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais); 
c) Fiscalização das diferentes etapas do certame: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos 
reais); 
d) Impressão das provas R$ 1.455,00 (um mil e quatrocentos e cinquenta e cinco 
reais); 
e) Publicação nos atos oficiais de informação referente ao concurso: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais); 
f) Gastos com local e logística: R$ 11.648,50 (onze mil e seiscentos e quarenta e oito 
reais e cinquenta centavos); 
g) Tributos e encargos: R$ 4.195,25 (quatro mil e cento e noventa e cinco reais e vinte 
e cinco centavos); 
h) Despesas Administrativas: R$ 4.850,00 (quatro mil e oitocentos e cinquenta reais); 
i) Taxa de Administração: R$ 8.726,25 (oito mil e setecentos e vinte e seis reais e vinte 
e cinco centavos); 
III. Publicação dos atos oficiais de informação referentes ao concurso, no Diário Oficial 
do Estado e mídias oficiais do Paraná: R$ 24.149,00 (vinte e quatro mil e cento e 
quarenta e nove reais). 
 
Divulgue-se no sítio oficial da rede mundial de computadores (internet) da CELEPAR, 
mantendo-se pelo prazo mínimo de cinco anos após a conclusão do certame. 
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