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MUNICIPIO DE PALOTINA
Rua Aldir Pedron, 898 - Centro - Palotina - Estado do Paraná - CEP 85.950-000

CNPJ 76.208.487/0001-64

EDITAL N° 051/2018 - CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDIT AL 02/2018 - EMPREGO PÚBLICO

SÚMULA: Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no Concurso Público -
Municipal regido pelo Edital de n" 0212018, de 03 de janeiro de 2018, publicado em 04 de
janeiro de 2018 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Palotina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
considerando o resultado final do concurso público municipal realizado em 25 de fevereiro de 2018, homologado pelo
edital 023/2018, de 09 de abril de 2018, publicado em 10 de abril de 2018, e solicitação da Secretaria Municipal de
Saúde; considerando ainda a extrema necessidade de profissionais,

RESOLVE:

para exame e sau e a rmssionai, apresentação e ocumentos e assmatura o ermo e osse.
INSC NOME CARGO RG CPF fone Clas
11497 *Sandro da silva montano MÉDICO 59380559 056.955.759-31 (47) 9963-7649 25

16007 c1everson andres zine MÉDICO 2123238 040.684.289-21 (45) 9125-3008 26- - ,

Art. }O - Convocar, respeitando a ordem rigorosa de classificação os candidatos abaixo relacionados,
d rd d - - I d d inatura d T d P

"candidatos desistentes 011 nao habilitados
Art. 2" - Os candidatos deverão comparecer no Posto de Saúde Municipal até o dia 08 de agosto de

2018 para inspeção de saúde.
Parágrafo único - No prazo de 10 dias, a partir da publicação deste edita I deverão comparecer na

Coordenação de Recursos Humanos para assinatura do Termo de Posse e apresentação dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do CPF e RG; b) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; c) Fotocópia da Certidão de
Nascimento de filhos menores de 21 anos; d) 1 fotografias 3x4; e) Cartão do PislPASEP e CTPS (carteira de
trabalho e previdência social); 1) Certidão negativa de antecedentes criminais (fomecida do Fórum); g) Certidão de
regularidade com o serviço militar (homem); h) Comprovante de Última votação; i) *Declaração de que nunca foi
demitida do serviço público (emitido no Departamento de RH); j) *Declaração de que não ocupa outro cargo
emprego ou função pública (emitido no Departamento de RH); k) Documentos que comprovem a escolaridade
mínima exigida e habilitação para o exercício da profissão; I) Declaração de bens e valores que constituem o
patrimônio; m) comprovante de residência.

Art. 3° - O não comparecimento do candidato para realização do exame de saúde dentro do prazo
estipulado ou a falta de apresentação de qualquer documento exigido na data estipulada neste edital, implicará na perda
do direito à posse e qualquer outro direito inerente ao Concurso,

Art. 4° - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Luiz Ângelo de Carli, em 30 de Julho de 2018.

Registre-se e ~blique-se

Fel~Zago
Secretário Municipal de Administração
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AfUNICIPIO DE PALOrINA
Rua Aldir Pedron, 898 - Centro - Palotina - Estado do Paraná - CEP 85.950-000

CNPJ 76.208.487/0001-64

EDITAL N° 057 /2018 - CO VOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 0212018 - EMPREGO PÚBLICO

SÚMULA: Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no Concurso Público
Municipal regido pelo Edital de n° 02120 i8, de 03 de janeiro de 2018, publicado em 04 de
janeiro de 2018 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Palotina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
considerando o resultado final do concurso público municipal realizado em 25 de fevereiro de 2018, homologado pelo
edital 023/2018, de 09 de abril de 2018, publicado em 10 de abril de 2018, e solicitação da Secretaria Municipal de
Saúde; considerando ainda a extrema necessidade de profissionais,

RESOLVE:

para exame e sau e a rmssionai, apresentaçao e ocumentos e assmatura o ermo e osse.
I INSC ! NOME ! CARGO RG ! CPF I fone I Clas
i I ! I 1(44) 3649-1936 !
J

18723 i JAQUELlNEDELAI i 04i ENFERMEIRO 59906100 i 849.574.179-20 i (44) 9 9902-3851

! ! Alanda Luciana Oliveira Novaes I ! 1(45) 9916-1406 I

16626! Marcolin ! ENFERMEIRO 149407820 I 012.626.011-77 . (45) 99161-406 1
05

- ..

Art. 10
- Convocar, respeitando a ordem rigorosa de classificação os candidatos abaixo relacionados,

d rd d .. I - d d . d T d P

Art. ZO - Os candidatos deverao comparecer no Posto de Saude Municipal ate o dia 14 de setembro de
2018 para inspeção de saúde.

Parágrafo único - No prazo de 10 dias, a partir da publicação deste edital deverão comparecer na
Coordenação de Recursos Humanos para assinatura do Termo de Posse e apresentação dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do CPF e RG; b) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; c) Fotocópia da Certidão de
Nascimento de filhos menores de 21 anos; d) I fotografias 3x4; e) Cartão do PislPASEP e CTPS (carteira de
trabalho e previdência social); f) Certidão negativa de antecedentes criminais (fomecida do Fórum); g) Certidão de
regularidade com o serviço militar (homem); h) Comprovante de última votação; i) *Declaração de que nunca foi
demitida do serviço público (emitido no Departamento de RH); j) *Declaração de que não ocupa outro cargo
emprego ou função pública (emitido no Departamento de RH); k) Documentos que comprovem a escolaridade
mínima exigi da e habilitação para o exercício da profissão; 1) Declaração de bens e valores que constituem o
patrimônio; m) comprovante de residência.

Art, 3° - O não comparecimento do candidato para realização do exame de saúde dentro do prazo
estipulado ou a falta de apresentação de qualquer documento exigido na data estipulada neste edital, impiicará na perda
do direito à posse e qualquer outro direito inerente ao Concurso.

Art. 40
- Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Luiz Ângelo de Carli, em 06 de setembro de 2018.

l

Registre-se e PUbl~ue-"
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MUNICIPIO DE PALOTINA
Rua Aldir Pedron, 898 - Centro - Palotina - Estado do Paraná - CEP 85.950-000

CNPJ 76.208.487/0001-64

EDIT AL W 062 /2018 - CO íVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDIT AL 02/2018 - EMPREGO PÚBLICO

SÚMULA: Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no Concurso Público
Municipal regido pelo Edital de n° 02/2018, de 03 de janeiro de 2018, publicado em 04 de
janeiro de 2018 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Palotina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
considerando o resultado final do concurso público municipal realizado em 25 de fevereiro de 2018, homologado pelo
edital 023/2018, de 09 de abril de 2018, publicado em 10 de abril de 2018, e solicitação da Secretaria Municipal de
Saúde,

RESOLVE:

para exame e sau e a rrussionar, apresentação e ocumentos e assinatura o enno e osse.
INSC 1 NOME i CARGO RG I CPF I fone Clas II

I

172351 Denner Regis Urei I ENFERMEIRO 8068322 044.288.901-17 1(41) 9607-7711 06 1
, I ! (44) 3645-1198

I! 176671 Camila Megda Godofredo ENFERMEIRO 102654390 063.591.289-93 I (44) 9 9968-6133
07

i ..

Art. 10
- Convocar, respeitando a ordem rigorosa de classificação os candidatos abaixo relacionados,

d 'd dmi I d d . d T d P

Art. ZO - Os candidatos deverão comparecer no Posto de Saúde Municipal até o dia 26 de setembro de
2018 para inspeção de saúde.

Parágrafo único - No prazo de 10 dias, a partir da publicação deste edital deverão comparecer na
Coordenação de Recursos Humanos para assinatura do Termo de Posse e apresentação dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do CPF e RG; b) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; c) Fotocópia da Certidão de
Nascimento de filhos menores de 21 anos; d) I fotografias 3x4; e) Cartão do Pis/PASEP e CTPS (carteira de
trabalho e previdência social); f) Certidão negativa de antecedentes criminais (fomecida do Fórum); g) Certidão de
regularidade com o serviço militar (homem); h) Comprovante de última votação; i) *Declaração de que nunca foi
demitida do serviço público (emitido no Departamento de RH); j) *Declaração de que não ocupa outro cargo
emprego ou função pública (emitido no Departamento de RH); k) Documentos que comprovem a escolaridade
mínima exigida e habilitação para o exercício da profissão; I) Declaração de bens e valores que constituem o
patrimônio; m) comprovante de residência.

Art. 3° - O não comparecimento do candidato para realização do exame de saúde dentro do prazo
estipulado ou a falta de apresentação de qualquer documento exigido na data estipulada neste edital, implicará na perda
do direito à posse e qualquer outro direito inerente ao Concurso.

Art. 4° - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Luiz Ângelo de Carli, em 14 de setembro de 2018.

I

Registre-se ~U~[ique~"

\J-.
Felipe'Zago

Secretário Municipal de Administração

\

Órgão Oficial "Jornal d.o ~"
Toledo - PR .!.2J0 C)JlLPg~
Edição ~) 8 I 1

lJublicado no site www.paIotina.pr.gov.b;
em diário oficial eletrOnico do dia
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MUNlc/PIO DE PALOTINA
Rua Aldir Pedron, 898 - Centro - Palotina - Estado do Paraná - CEP 85.950-000

CNPJ 76.208.487/0001-64

EDITAL N° 067/2018 - CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 02/2018 - EMPREGO PÚBLICO

SÚMULA: Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no Concurso
Público Municipal regido pelo Edital de n° 02/2018, de 03 de janeiro de 2018,
publicado em 04 de janeiro de 2018 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Palotina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, considerando o resultado final do concurso público municipal realizado em 25 de fevereiro de 2018,
homologado pelo edital 023/2018, de 09 de abril de 2018, publicado em 10 de abril de 2018, e solicitação da
Secretaria Municipal de Saúde,

RESOLVE:

Art. 10
- Convocar, respeitando a ordem ngorosa de classificação as candidatas abaixo

d d rd d I ~ d d d T d PrelaclOna as, para exame e sau e a rrussiona , apresentaçao e ocumentos e assmatura o ermo e osse.
i INSC NOME I CARGO ! RG I CPF I fone I Clasi

12265 *Keurilene Sutil de Oliveira ENFERMEIRO 90017705 091.871.809-01 (45) 9 99424649 08 I
! :

; (44) 3528-6912 i
; 16304 karla renata de souza ENFERMEIRO 102391101 077.183.479-90 (44) 9 99316277 09

iI

*candldato desistente
Art. r -As candidatas deverão comparecer no Posto de Saúde Municipal até o dia 05 de

novembro de 2018 para inspeção de saúde. .
Parágrafo único - No prazo de 10 dias, a partir da publicação deste edital deverão

comparecer na Coordenação de Recursos Humanos para assinatura do Termo de Posse e apresentação dos
seguintes documentos:

a) Fotocópia do CPF e RG; b) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; c) Fotocópia da
Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos; d) I fotografias 3x4; e) Cartão do Pis/PASEP e
CTPS (carteira de trabalho e previdência social); f) Certidão negativa de antecedentes criminais
(fornecida do Fórum); g) Certidão de regularidade com o serviço militar (homem); h) Comprovante de
última votação; i) *Declaração de que nunca foi demitida do serviço público (emitido no Departamento
de RH); j) *Declaração de que não ocupa outro cargo emprego ou função pública (emitido no
Departamento de RH); k) Documentos que comprovem a escolaridade mínima exigida e habilitação para
o exercício da profissão; I) Declaração de bens e valores que constituem o patrimônio; m) comprovante
de residência.

Art. 30
- O não comparecimento do candidato para realização do exame de saúde dentro do

prazo estipulado ou a falta de apresentação de qualquer documento exigido na data estipulada neste edital,
implicará na perda do direito à posse e qualquer outro direito inerente ao Concurso.

Art. 4° - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Luiz Ângelo de Carli, em 18 de outubro de 2018.

Registre-se e ublique-se•..... .,

F~:~agO
Secretário Munici~al de Administração

Órgi&Oficial "Jornal do Oeste".zo lToledo • PR "2!J..JJ)J .J.i..Pg..J.l
Ediç60.__ qg ~ (ó

Publicado no site W\WJ.paJotina.pr,gov,b,
em diário oficial elatiooico do di;,

..2J- '-.LQJ J_~_. Frli~ã(l "· ..l~!O
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MunicÍRio de Palotina
Rua A!dir Pedron, 898 - Centro - Paiotina - Estado do Parané - CEP 85950-000

CNPJ 76.208487/0001-64

EDlTAL N° 070 /2018 - CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLlCO - EDITAL 02/2018 ~'BMPREGO PÚBLICO

SÚMULA: Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no
Concurso Público Municipal regido pelo Edital de n° 0212018, de 03 de
janeiro de 2018, publicado em 04 de janeiro de 2018 e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Palotina, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, considerando o resultado final do concurso público municipal realizado em 25 de
fevereiro de 2018, homologado pelo edital 023/2018, de 09 de abril de 2018, publicado em 10 de
abril de 2018, e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde,

RESOLVE:
Art. 1° - Convocar, respeitando a ordem rigorosa de classificação o candidato abaixo

relacionado, para exame de saúde admissional, apresentação de documentos e assinatura do Termo
de Posse.

INSC NOME CARGO RG CPF fone
15889 EVANDROVILEITI AGENTEDE ENDEMIAS 77616810 033.066.949-40 (44) 3649-3952 01 I

Art. r -O candidato deverá comparecer no Posto de Saúde Municipal até o dia 10 de
novembro de 2018 para inspeção de saúde.

Parágrafo único - No prazo de 10 dias, a partir da publicação deste edita! deverá
comparecer na Coordenação de Recursos Humanos para assinatura do Termo de Posse e
apresentação dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do CPF e RG; b) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; c) Fotocópia
da Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos; d) 1 fotografias 3x4; e) Cartão do
Pis/PASEP e CTPS (carteira de trabalho e previdência social); f) Certidão negativa de
antecedentes criminais (fornecida do Fórum); g) Certidão de regularidade com o serviço militar
(homem); h) Comprovante de última votação; i) "Declaração de que nunca foi demitida do
serviço público (emitido no Departamento de RH); j) *Declaração de que não ocupa outro cargo
emprego ou função pública (emitido no Departamento de RH); k) Documentos que comprovem
a escolaridade mínima exigida e habilitação para o exercício da profissão; I) Declaração de bens
e valores que constituem o patrimônio; m) comprovante de residência.

Art. 3° - O não comparecimento do candidato para realização do exame de saúde
dentro do prazo estipulado ou a falta de apresentação de qualquer documento exigido na data
estipulada neste edital, implicará na perda do direito à posse e qualquer outro direito inerente ao
Concurso.

Art. 4° - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Luiz Ângelo de Carli, em 30 de outubro de 2018.

,.-----!.)
. I

Registre-se.e Publique/~/

fUtYJ~/ít//
Felipe lago

Secretário Municipal de Administração

Jucenir Leandro Stentzler
Prefeito Municipal

'), ( ,! (é
".L'



MunicÍ]2io de Palot~na
Rua Alclr Pedron, 888 - Centro - Palotina - Estado do Paraná - CER 8595:-00'J

CNPJ76.208.487/0001-64

EDITAL N° 072 /2018 - CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 02/2018 - EMPREGO PÚBLICO

SÚMULA: Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no
Concurso Público Municipal regido pelo Edital de n° 02/2018. de 03 de
janeiro de 2018. publicado em 04 de janeiro de 2018 e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Palotina, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, considerando o resultado final do concurso público municipal realizado em 25 de
fevereiro de 2018, homologado pelo edital 023/2018. de 09 de abril de 2018. publicado em 10 de
abril de 2018, e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde"

RESOLVE:

Art. 1° - Convocar, respeitando a ordem rigorosa de classificação a candidata abaixo
relacionada, para exame de saúde admissional. apresentação de documentos e assinatura do Termo
de Posse.

INSC I NOME CARGO RG CPF I fone I Clas
Camila Caiado ENFERMEIRO ! !

I

1

1019240 Orcelli PSF 83502240 043.114.329-33 I (44) 98449-1113.. j
Art. 2° - A candidata deverá comparecer no Posto de Saúde Municipal até o dia 27 de

novembro de 2018 para inspeção de saúde.
Parágrafo único - No prazo de 10 dias, a partir da publicação deste edital deverá

comparecer na Coordenação de Recursos Humanos para assinatura do Termo de Posse e
apresentação dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do CPF e RG; b) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; c) Fotocópia
da Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos: d) 1 fotografias 3x4: e) Cartão de
Pis/PASEP e CTPS (carteira de trabalho e previdência social): f) Certidão negativa de
antecedentes criminais (fomecida do Fórum): g) Certidão de regularidade com o serviço militar
(homem): h) Comprovante de última votação; i) "Declaração de que nunca foi demitida do
serviço público (emitido no Departamento de RH); j) "Declaração de que não ocupa outro cargo
emprego ou função pública (emitido no Departamento de RH): k) Documentos que comprovem
a escolaridade mínima exigi da e habilitação para o exercício da profissão; I) Declaração de bens
e valores que constituem o patrimônio; m) comprovante de residência.

Art. 3° - O não comparecimento do candidato para realização do exame de saúde
dentro do prazo estipulado ou a falta de apresentação de qualquer documento exigido na data
estipulada neste edital, implicará na perda do direito à posse e qualquer outro direito inerente ao
Concurso.

Art. 4° - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Luiz Ângelo de Carli, em 06 de novembro de 20

Registre-se e

Felipe go
Secretário Municipal Administração

Orgão Oficial !lJornal do Oef~'
Toledo - PR til -:-u ~~ Pg----2-

_ L,~!(?JO ,f.u,'.-"~'--



MunicÍRio de Palotinll:
;:::~õA..'::.!n Fecron. 898 - Centro - Pa;otlna - estado do Par-ará - CE:°8595J-000

CNPJ 7,,208.487/0001-64

EDITA L N° 075/2018 - CONVOCAÇ.ÃO
CONCURSO PÚBLICO -- EDITAL 02/?O 18 - EMPREGO P('BLlCU

SÚMULA: Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados nu
Concurso Público Municipal regido pelo Ediral de n" 02/2018. de 03 J,-'

janeiro de 2018. publicado em 04 de janeiro de 2018 e di! outra-
providências.
O Prefeito Municipal de Palotina, Estado do Paraná, no uso de SUd:"

atribuições legais. considerando o resultado final do concurso público municipal realizado cri! ~5 de
fevereiro de 2018, homologado pelo edital 023/2018. de 09 de abril de 2018, publicado em 10 de
abril de 2018, e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde,

RESOLVE:

Art. 10
- Convocar. respeitando a ordem rigorosa de classificação a candidato. abaixo

relacionada, para exame de saúde admissional. apresentação de documentos e assinatura do Termo
de Posse.-----.:-,------------r------,-------,-------------r-"--------.-~-.""--.""-"

[,,"SC i NOME CARGO RG I CPF i fone i elas---=-.:'--=-~t----'---=-~---+---'-----'----I--------'--+------':...::...::CC----_t__-------------+--------
; Saionara Savaris li" i, i -1

15593 Batista ENFERMEIRO I 85415387 i 046.828.989-57 i (45) 3054-8067 __.~~_l

Art. 2° - A candidata deverá comparecer no Posto de Saúde Municipal até o dia 21 (fí.o

novembro de 2018 para inspeção de saúde.
Parágrafo único - No prazo de 10 dias, a partir da publicação deste edital devera

comparecer na Coordenação de Recursos Humanos para assinatura do Termo de Posse c
apresentação dos seguintes documentos:

J) Fotocópia do CPF e RG: b) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; c) Fotocópia
da Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos: d) 1 fotografias 3x4: e) Cartão de
PisP.-\SEP e CTPS (carteira de trabalho e previdência social): f) Certidão negativa c.k
antecedentes criminais (Iornecida do Fórum); g) Certidão de regularidade com o serviço miiit.r:
(homern): h) Comprovante de última votação; i) "Declaração dê que nunca fo: demitida di'
serviço público (emitido no Departamento de RH); j) "Declarução de que não ocupa outro C::lrgc;
emprego ou função pública (emitido no Departamento de RH); k) Docurnentos qUL' comprovem
a escolaridade mínima exigida e habilitação para o exercício da profissão; I) Declaração de bens
c valores que constituem o patrimônio; m) comprovante de residência.

Art. 30
- O não comparecimento do candidato para realização do exame de saúde

dentro do prazo estipulado OLl a falta de apresentação de qualquer documento exigido na data
estipulada neste edital, implicará na perda do direito à posse e qualquer outro direito inerente ao
Concurso.

Art. 4° - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Luiz Ângelo de Carli. em 14 de novembro de 20 l

/ Órgão Oficial "Jomal do Oeste"
Toledo - PR ),c J.liJJ:iPg I ;)..,
Edição.. ._ C-\ ~ 2> "3

~ubllcaao no sue .palotína.pr.gov.br
!tm diírio oficial 81etr6nico do dili
"~ 1-1LCL:!. Edição nt..Ji.;,). g

-:------ /
Re~ ...

Felipe Zago
Secretário Municipal de Administração



8L.:8 .A.!CI!'"Pearon, 898", Centro - Pa,:tinê - Estaac do ?ar3r.á - C=:::e~-=-==-co J
CNPJ 7S.2:'S.487jG001-84

EDIT AL N° 078 12018 - CO 'VOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 02/2018- F\1PREGO Pt~lBUt'O

SÚMULA: Dispõe sobre a convocação de candidatos aprov (H.10~ :1,,'

Concurso Público Municipal regido pelo Edir;!l .le n" 01/-2Ci IK .ie G'
janeiro de 2018, publicado em 04 de jLl!,:'j",: de 1013 e d::.:. o .i:
providências.
O Prefeito Municipal de Palotina, Estado do Puraná, LC us« ::. . c: ..

atribuições legais, considerando o resultado final do concurso público municipal realizado ,:,' :>
fevereiro de 2018, homologado pelo edital 023/2018, de 09 de abril de 2018, publicado L'ít: l,.; d,

abril de .2018, e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde,

RESOLVE:

Art. 10 - Convocar. respeitando a ordem rigorosa de d(l:·~i,:caçilo a crJi(L.d:t <li
relacionada, para exame de saúde admissional. apresentação de documcr..os e assin.nira ,;( T.,
de Posse.

I"SC i NOME CARGO RG CPfm'-'q'--'-----'T;~,;'u "',
.---------~-_ .. ---- ------. - ..._----

Carla Andrea de ,AGENTE COMUNITÁRIO I : (44) 36/;9-S2L\S "',
132361 Souza Saturno I DE SAÚDE ! 78431679 i 044.536.;~,?..?.~.j~~41J_2~:~q~~g~~:__...

Art. 20
- A candidata deverá comparecer no Posto de Saúde Municipai em dia ~ '1'.".

a ser previamente informada pela Coordenação de Recursos Humanos, condicionado a ,::"'ntr~lL\:; '.p

ao parecer favorável da perícia médica.
Parágrafo único - Até o prazo de 15 dias, a partir da f'u~'llil'aç;~o dcs:e ,;-di'il' ,L -. ..

comparecer na Coordenação de Recursos Humanos para assinatura de Termo de :>,):>,,:

apresentação dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do CPF e RG: b) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento: c) l\J!oldPL,

da Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos; d) 1 fotografias 3x";' , e) :_é!itfk ,~(
Pis/PASEP e CTPS (carteira de trabalho e previdência social) f) Certidão negar: vu
antecedentes criminais (fornecida do Fórum); g) Certidão de regularidade '20m c serviço mi!i:"ii
(homem): h) Comprovante de última votação: i) "Declaração (;r,~ 'lU': I1ULca I: demiiid.,
serviço público (emitido no Departamento de RH): j) "Declaraçãode (f.Le não OClIn cuti·_, I., ,';.,

emprego ou função pública (emitido no Departamento de RH): K:; L)(;l',ml,:nto~, c.u.. ('.:i!::].')I>', :..").

a escolaridade mínima exigida e habilitação para o exercício da profissão: 1) Deciaraçâ.: \.\::),:>
e valores que constituem o patrimônio; m) comprovante de residência.

Art. 30
- O não comparecimento do candidato paTa realização Jo exame lle SJw.!,:

dentro do prazo estipulado ou a falta de apresentação de qualquer documento exigido JW, j'l;~'

estipulada neste edital. implicará na perda do direito à posse e qualquer outro direito ineren., ;;,'
Concurso.

Art. 40
- Este Edital entra em vigor na data de sua pu " cão.

Paço Municipa~J Luiz Ângelo de Carli. em 21 de nove ribrl: Jr.: ~) __-.

, / luce.··

Regis,'tre.-se e Publiqu.A...7"t/~s~e/
~l~ •• >

, F~/~
Secretário Municipal de Administração

/
Óryão Oficial "Jornal do Oeste"
Toledo - PR J. ~1.JJ..j J ~ Pg.1.l
Edição 3 ::}Ya \ ., • _

icado no site www.pa/Otlna.pr.gov.bf
8I1l diário oficial eJetr6nico do dia

J.. ~ i.: !...J--1:i Edicão nO_..w I

-------------------------------------------------------------------------- - ----



Rua Aidir Pedrcn, 888 - Centro - Palotina - Estado do Par-sr.a .::;~p8:: :;::':: -COJ
CNPJ 76.208,487 ;0001-64

EDITAL N° 079 í2018 - CONVOCAÇAo
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 02/201 g - E\IPREGO P(:BLlC(}

SÚMULA: Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados ;1,

Concurso Público Municipal regido pelo Edita] de n" 02/2018, de ():~ dt.:'

janeiro de 2018. publicado em 04 de janeiro de 2018 e dá ouir.
providências.
O Prefeito Municipal de Palotina. Estado d,) Paraná, no uso de "Uc.'

atribuições legais. considerando o resultado final do concurso público .nunic.pal realizado cn: :2~~
fevereiro de 2018. homologado pelo edital 023/2018. de 09 ele ,ilTi! '.\' ::>H8. publicado I:'J': j i

abril de 2018, e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde,

RESOLVE:

Art, 10
- Convocar. respeitando a ordem rigorosa de classi ficação a candida:a ab.r...

relacionada. para exame de saúde admissional. apresentação de documentos e assinatura do Tern.'
de Posse.r----'-.,--------,------,---:c-:,---,---~-_.,__-----.-."---.,.--,-, ..-,-.------.----.-.-..--.-.-----.

INSC NOME CARGO RG: CPf : fone , C L"
18678 I Cássia Galli Tosini ENFERMEIRO_ I 806396781 047.298.37~9-=-24-~(44)-9166-033s--:-Ji__

Art. 2" - A candidata deverá comparecer no Posto de Saúde Municipal em dia e h"lL. ,

ser previamente informado pela Coordenação de Recursos Humanos para realização de exame lL
saúde adrnissional, condicionado a contratação ao parecer favorável da perícia médica.

Parágrafo único - Até o prazo de 10 dias, a partir da publicação deste edita] devc..
comparecer na Coordenação de Recursos Humanos para assinatura do Termo de PiJs:,;<:
apresentação dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do CPF e RG: b) Fotocópia da Certidão de Nascimento Ç,L: Casamento. c} loro. ,;1.'.

da Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos: di 1 roiografias 3:\4: ~) Canà« li,

Pis/PASEP e CTPS (carteira de trabalho e previdência social): f) Certidão negativa ,-i"
antecedentes criminais (fornecida do Fórum); g) Certidão de regularidade "::0111 o serviço ln::;!,.
(homem): h) Comprovante de última votação; i) "Declaração de que nunca toi demitida .'
serviço público (emitido no Departamento de RH); j) "Declaraçáo de que pão ocupa outro u:~,:.
emprego ou função pública (emitido no Departamento de RH); k) DOCUl1k'ntOS que comprove.
a escolaridade mínima exigida e habilitação para o exercício da pr('t!s~;~O, 1) Declaração de t"l';;i'

e valores que constituem o patrimônio; m) comprovante de residência ..
Art. 30

- O não comparecimento do candidato para realização do exame de saúd.
dentro do prazo estipulado ou a falta de apresentação de qualquer documento exigido na .i.n,
estipulada neste edital, implicará na perda do direito à posse c qualquer outro direito inerente di.'

Concurso.
Art. 4° - Este Edital entra em vigor na data de sua pu
Paço Municip 1 Luiz Ângelo de Carli, em 04 de deze

,....----...
Registre-se e Publiqi

tje~-~ ,--
Felipe ago

Secretário Municipal de Administração

Órgão Oficial"Jomal do Oeste"
Toledo - PR W.uJ J.2.Pg~
EdiÇão, S S. :t2..

I cado no site www.palotina.pr.góv.br
em diário afieml eJetrôoico do diB

.ºJ:).J:;t._CJ,~ Ealcão nO J~~~9

-



---
MunicÍRio de P~!º(f!!~l
Rua Aidir Pedron, 898 - Centro - Pelotina - Estaco De Farsné ··::::F 85350-JO::::

CNPJ 76.208.487 /CJOO~ -54

EDITAL N° 03 /2019 - CONVOCAÇAo
CONCURSO PÚBLICO - EDfTAL 02/2018- EMPREGO PÚBLICO

SÚMULA: Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados ;-'li'

Concurso Público Municipal regido pelo Edital de nO 02/2018, de 03
janeiro de 2018, publicado em 04 de: janeiro de 2018 e dá outra-
providências.
O Prefeito Municipal de Palotina, Estado do Paraná, no uso de SUJ:,

atribuições legais, considerando o resultado final do concurso público municipal realizado em 25 -.Íc

fevereiro de 2018, homologado pelo edital 023/2018, de 09 de abril de 2018, publicado em 10
abril de 2018, e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde,

RESOLVE:

Art. 1° - Convocar, respeitando a ordem rigorosa de classificação 1candidata abai-«
relacionada, para exame de saúde admissional, apresentação de documentos e assinatura do Term.
de Posse.
INSC:,. NOME CARGO RG i·--CFf:;---~~~+---~~=---1--=--~-~--~~---------+ fone ! CI~~::.

!03: Juliana Cristina
14237: Bonani Saqueti ODONTÓLOGO 1077882168: 093.230.339-01 (44) 3528-9328

Art. 2° - A candidata deverá comparecer no resta de Saúde Municipal até a daui
máxima de 10 de fevereiro de 2019 para realização de exame de saúde admissional, A contrataçào
fica condicionada ao parecer favorável da perícia médica em laudo específico.

Parágrafo único - Até o prazo de 10 dias, a partir da publicação deste edital devera
comparecer na Coordenação de Recursos Humanos para assinatura do Termo de Posse c
apresentação dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do CPF e RG; b) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; c) Fotocópu,
da Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos; d) I fotografias 3x4; e) Cartão de
Pis/PASEP e CTPS (carteira de trabalho e previdência social); i) Certidão negativa J,.
antecedentes criminais (fomecida do Fórum); g) Certidão de regularidade com a serviço militar
(homem); h) Comprovante de última votação; i) "Declaraçào de que nunca tOI demitida de,
serviço público (emitido no Departamento de RH); j) "Declaração de que não ocupa outro carg.
emprego ou função pública (emitido no Departamento de RH); 1<',Documentos que comprovem
a escolaridade mínima exigida e habilitação para o exercício da profissão; I) Declaração de ben-
e valores que constituem o patrimônio; m) comprovante de residência.

Art, 3° - O não comparecimento do candidato para realização do exame de saúde
dentro do prazo estipulado ou a falta de apresentação de qualquer documento exigido na dat..
estipulada neste edital, implicará na perda do direito à posse ç; qualquer outro direito inerente :lC

Concurso.

lique-se

Art, 4° - Este Edital entra em vigor na data de sua publi açã .
Paço Municipal Luiz Ângelo de Carli, em 23 de janeiro de ()19.

dThtentzl~r
Municipal

..
I

Felip lago
Secretário .'vlunicip de Administração

urgão O,Hcial"Jornal do Oeste"
Ioledo - PR -l5 1..uJ.lÍPg.-!.i.
Edição. C{\o\



-

CN?J -;~.22a.487 jCe;:; .~~

EDIT AL N° 06 /2019 - CONVOC AçAo
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 02/2018 - EMPREGO PÚBLICO

SÚMULA: Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no
Concurso Público Municipal regido pelo Edital de n° 02/2018, de 03 de
janeiro de 2018, publicado em 04 de janeiro de 2018 e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Palotina, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, considerando o resultado final do concurso público municipal realizado em 25 de
fevereiro de 2018, homologado pelo edital 023/2018, de 09 de abril de 2018, publicado em 10 de
abril de 2018, e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde,

RESOLVE:

Art, 1° - COnVJCaL respeitando a ordem rigorosa de classificação a candidata abaixo
relacionada, para exame de saúde admissional, apresentação de documentos e assinatura do Termo
de Posse.

INSC I l\OME i CARGO i RG. :~-CP~l'one ~.
14139. Bruna Barion Wesoiowski [ODONTÓLÇ>_GO i 108~~474 i 090.~~-'!.:6~~~59-2844 ! 04

Art. 2° - A candidata deverá comparecer no Posto de Saúde Municipal até a data
máxima de 25 de fevereiro de 2019 para realização de exame de saúde admissional. A contratação
fica condicionada ao parecer favorável da perícia médica em laudo específico.

Parágrafo único - Até o prazo de 10 dias, a partir da publicação deste edital deverá
comparecer na Coordenação de Recursos Humanos para assinatura do Termo de Posse e
apresentação dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do CPF e RG; b) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento: c) Fotocópia
da Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos; d) 1 fotografias 3x4; e) Cartão do
Pis/PASEP e CTPS (carteira de trabalho e previdência social); f) Certidão negativa de
antecedentes criminais (fornecida do Fórum); g) Certidão de regularidade com o serviço militar
(homem); h) Comprovante de última votação; i) "Declarucão de que nunca foi demitida do
serviço público (emitido no Departamento de RH); j) "Declaração de que não ocupa outro cargo
emprego ou função pública (emitido no Departamento de RH); k ) Documentos que comprovem
a escolaridade mínima exigida e habilitação para o exercício da profissão; 1) Declaração de bens
e valores que constituem o patrimônio; m) comprovante de residência.

Art, 3° - O não comparecimento do candidato para realização do exame de saúde
dentro do prazo estipulado ou a falta de apresentação de qualquer documento exigido na data
estipulada neste edital, implicará na perda do direito à posse e qualquer outro direito inerente ao
Concurso.

Feiipe ago
Secretário Municipa de Administração

\ rt. 4° -' Este Edital e~tra em vigor na data de sua publica ;)0.
\aço Municipal Luiz Angelo de Carli, em 14 de Ievereir ~> lJ .

\ , •. 1
J ucen Ir l tentzler

Pre . Municipal

...•
) <l.' "".0.' J' " ,! '"'.'~..t-> .. •• 'JO IX. ",-;·t- .~,;, --'- .b .~ '5



MunicÍRio de Palotina
Rua Aiclr Pedron, 898 - Centro - Palctina - Estado do Paraná - CEP 85950-000

CNPJ7a.206467/0001-64

EDIT AL N° 20 /2019 - CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 02/2018 - EMPREGO PÚBLICO

SÚMCLA: Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no
Concurso Público Municipal regido pelo Edital de n° 02/2018, de 03 de
janeiro de 2018. publicado em 04 de janeiro de 2018 e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Palotina, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais. considerando o resultado final do concurso público municipal realizado em 25 de
fevereiro de 2018_ homologado pelo edital 023/2018. de 09 de abril de 2018. publicado em 10 de
abril de 2018, e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde,

RESOLVE:
Art. 1° - Convocar. respeitando a ordem rigorosa de classificação os candidatos

abaixo relacionados. para exame de saúde admissiona!. apresentação de documentos e assinatura do
Termo de Posse.
IINSC NOME CARGO RG CPF fone Clas
I ! Roseanne Cristina Herbert 02 I
I

I
10741 ' Faria AGENTECOM. DE SAÚDE 6606693 009.575.759-71 (44) 9717-5262

i 15824 i ALICE BORTOLUZZI DA SILVA AGENTECOM. DESAÚDE 104710182 069.991.919-30 (44) 9921-2712 03
I
! 17507 *Heverton Souza Beraldo ENFERMEIRO 96614799 053.000.409-75 (44) 9822-8284 13
! 16388 *Karen Karoline de Oliveira ENFERMEIRO 108921730 072.193.759-48 (42) 3635-1244 14
i 11154 *THAís APARECIDA TOMIAZZI ENFERMEIRO 101784959 080.000.849-96 (45) 3241-2509 15
I 11253 Tatiana Zafalon Lacerda ENFERMEIRO 1549622 026.957.961-37 999085166 16

"candidato desistente

Art. r -Os candidatos deverão comparecer no Posto de Saúde Municipal até a data
máxima de 29 de maio de 2019 para realização de exame de saúde admissional. A contratação fica
condicionada ao parecer favorável da perícia médica em laudo específico.

Parágrafo único - Até o prazo de 10 dias, a partir da publicação deste edital deverão
comparecer na Coordenação de Recursos Humanos para assinatura do Termo de Posse e
apresentação dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do CPF e RG: b) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento: c) Fotocópia
da Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos; d) 1 fotografias 3x4; e) Cartão do
Pis/PASEP e CTPS (carteira de trabalho e previdência social): f) Certidão negativa de
antecedentes criminais (fornecida do Fórum); g) Certidão de regularidade com o serviço militar
(homem): h) Comprovante de última votação; i) *Declaração de que nunca foi demitida do
serviço público (emitido no Departamento de RH): j) *Declaração de que não ocupa outro cargo
emprego ou função pública (emitido no Departamento de RH); k) Documentos que comprovem
a escolaridade mínima exigida e habilitação para o exercício da profissão: 1) Declaração de bens
e valores que constituem o patrimônio; m) comprovante de residência.

Art. 3° - O não comparecimento do candidato para realização do exame de saúde
dentro do prazo estipulado ou a falta de apresentação de qualquer documento exigido na data
estipulada neste edital, implicará na perda do direito à posse e qualquer outro direito inerente ao
Concurso.

Registre-se e

Órgão Oficial "Jornal do Oeste" Juceni
Toledo - PR D:J05/1..1.Pg..J.L P
Edição o.q KJ,

f: ícado no s~te\NW\•.v.palotin;:t~)(go\:.!),
dddo oficidl eletrônico do di;:

--.L:t- i.O~-'_t~. Edir?\() n&j =t~=t

Art. 4° - Este Edital entra em vigor na data de sua publica
Paço Municipal Luiz Ângelo de Carli. em 14 de maio de

F i .1 Zago
Secretário Municip de Administração


