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EDITAL DE DIVULGAÇÃO 
 

CONCURSO DE REDAÇÃO CORECON 2017 
 

O Conselho Regional de Economia do Paraná, autarquia federal criada pela Lei 1.411/51, torna público a realização do Concurso de 
Redação CORECON 2017, regido pelo Regulamento próprio, disponível no site do CORECONPR: www.coreconpr.gov.br ou no 
endereço: Rua Professora Rosa Saporski, nº 989, Mercês, Curitiba/PR, CEP: 80.810-120. Telefones: (41)3336-0701 e (41) 98419-4807.  
 
O Concurso de Redação é uma competição de caráter educacional, instituído pelo Conselho Regional de Economia – 6ª Região – Paraná - 
CORECONPR, com a finalidade de estimular e valorizar o aluno do 3º ano do ensino médio, 4º ano do ensino técnico e EJA nas diversas 
instituições do Ensino da Cidade de Curitiba e Região Metropolitana, que entrará no ambiente acadêmico e que venha a optar pelo curso 
de Economia. 
 
No Concurso de Redação CORECON 2017, somente poderão participar alunos devidamente matriculados no 3º ano do Ensino Médio, 4º 
ano do Ensino Técnico e 3º ano do sistema EJA das Instituições de Ensino da cidade de Curitiba e Região Metropolitana. 
 
As Redações deverão ser escritas individualmente por cada aluno sendo um texto apresentando o seu ponto de vista, opiniões e sugestões 
sobre os temas sugeridos no texto de apoio apresentado, subsídio para a elaboração da redação.  
 
Serão premiadas as três (3) primeiras Redações classificadas, 1 (uma) escola e 2 (dois) professores, da seguinte forma:  
 
a) Aos alunos: 
Primeiro colocado: Diploma, 1 (um) notebook e 1 (uma) bolsa de estudos de 50% nas mensalidades do primeiro semestre do Curso de 
Ciências Econômicas, oferecido pela FAE Business School. 
Segundo colocado: Diploma e 1 (um) smartphone 
Terceiro colocado: Diploma e 1 (um) tablet. 
  
b) À Escola: 
Primeira colocada: Diploma e 1 TV de LED 42 polegadas 
 
c) Aos professores: 
Primeiro colocado: Diploma e 1 (um) smartphone 
Segundo colocado: Diploma e 1 (um) tablet. 
 
O prazo final de inscrições será até às 18 horas do dia 18 de agosto de 2017 entregues na sede do CORECONPR ou data de 
postagem nos Correios. 
 
O resultado do Concurso com as redações premiadas serão divulgados pelo Conselho Regional de Economia – 6ª Região – Paraná – 
CORECONPR, no dia 25 de agosto de 2017 através do site www.coreconpr.gov.br.  
 
A cerimônia de premiação será realizada no dia 22 de setembro de 2017, na sede do CORECONPR à Rua Professora Rosa Saporski, 989, 
Mercês, Curitiba, com início às 15 horas. 
 
O Regulamento e maiores informações pelo site www.coreconpr.gov.br  ou pelo telefones: (41) 3336-0701 ou (41) 8419-4807 ou pelo e-
mail: eventos@coreconpr.gov.br  
 

Curitiba, 23 de junho de 2017. 
 
 

ECON. MARIA DE FÁTIMA MIRANDA 
Presidente 


