
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

EDITAL N° 005/14, DE 13 DE JANEIRO DE 2014

A Comissão Especial de Concurso – CEC, da Prefeitura Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, 
instituída através da Portaria nº 536/13, de 11 de setembro de 2013, alterada pela Portaria nº 599/13, de 16 de outubro 
de 2013, referente ao Edital de Abertura nº 154/13 de 17 de outubro de 2013, onde consta a abertura de vagas para 
Concurso Público (cargo público), no uso das atribuições legais, resolve tornar pública algumas orientações, bem como 
a convocação de candidato para a Fase de Apresentação de Títulos, conforme item 11 do Edital de Abertura nº 154/13.

1. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

1.1 O candidato convocado por este Edital deverá, durante o período de 16 a 17 de janeiro de 2014, acessar o 
endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, localizar o link denominado ”Prova de Títulos”, inserir seu número de 
inscrição e data de nascimento, selecionar os campos correspondentes aos títulos que possui, preencher corretamente o 
formulário de Avaliação de “Títulos” conforme instrução, enviar os dados e imprimir o formulário.
1.2 O formulário impresso de Avaliação de “Títulos” deverá ser assinado e encaminhado ao IBFC, impreterivelmente 
até 20/01/2013, juntamente com a cópia autenticada dos “Documentos“ informados através do site, via correio, na 
modalidade SEDEX, ou  pessoalmente, na Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão da Serra 
– SP – CEP: 06763-020,  indicando no envelope a referência “TÍTULOS – CONCURSO PÚBLICO”.

1.3 Caso o candidato não tenha qualquer título válido para o cargo em que se inscreveu, terá atribuída nota (zero) nesta 
etapa, que é somente de caráter classificatório.

1.4 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos convocados em conformidade com o item 11 constantes do 
Edital nº 154/13.

1.5 Fica convocado, para a Apresentação de Títulos, o candidato abaixo descrito:

Cargo: Médico Veterinário Sanitarista

INSCRIÇÃO NOME RG

4001984-5 BRUNO ALEXANDRE GALLO 8.818.674-5

Arapongas, 13 de janeiro de 2014.

RAQUEL D. S. MANTOVANI
Presidente da CEC
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