PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL nº 013/13, de 01 de março de 2013.
A Prefeitura do Município de Arapongas convoca candidatos aprovados e classificados em Concurso
Público regulamentado pelo Edital nº 153/11, de 03/11/11 e homologado pelo Edital nº 028/12, de 01/02/12 e pelo Edital
nº 054/12, de 29/02/12;
Art. 1°- FICA CONVOCADA a candidata aprovada e classific ada para o cargo, constante do ANEXO I
deste Edital, para comparecer na Diretoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, situada na Rua das Garças, 750
(esquina com a Rua Flamingos); no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação oficial
deste, conforme previsto no subitem 10.1, do Edital nº 153/11, no horário das 09h às 11h e das 13h às 17h, para
agendamento do exame médico admissional, previsto no subitem 11.2, do Edital nº 153/11.
Art. 2º - Em caso de não atendimento à convocação dentro do prazo estabelecido neste Edital,
implicará a inabilitação do candidato ao presente concurso, reservando-se ao município o direito de convocar o próximo
candidato da lista de classificação, conforme previsto nos subitens 10.2 e 13.21, do Edital nº 153/11.
Art. 3º - O agendamento para realizar exame médico deverá ocorrer dentro deste prazo de 05 dias
úteis, previsto no art. 1º deste Edital.
Art. 4º - O não comparecimento no local, data e horário estabelecidos para a realização de Exame
médico, importará na sua eliminação do Concurso.
Art. 5º - O candidato que, na avaliação médica for considerado apto, será nomeado, devendo
apresentar os documentos nesta Diretoria de Recursos Humanos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
nomeação, conforme art. 21, da Lei nº 2.147/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas).
Art. 6º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arapongas, 01 de março de 2013.
JOSE LUIZ VIEZZI
Secretário Municipal de Administração

ANTONIO JOSE BEFFA
Prefeito

ANEXO I
(Edital nº 013/13, de 01/03/13)
CARGO: MÉDICO
INSCRIÇÃO Nº
717903

NOME
ARIANY CÁSSIA LOPES

CLASSIFICAÇÃO
1

1

