PREFEITUR A DO MUNICÍ PIO DE AR APONG AS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS

EDITAL nº 153/13, de 16 de outubro de 2013.
A Prefeitura do Município de Arapongas convoca candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado - PSS,
realizado através do Edital nº 018/13, de 12/03/2013 e homologado pelo Edital nº 038/13, de 10/04/2013;
Art. 1º - FICAM CONVOCADOS(AS), os(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) para os cargos,
constantes no ANEXO I, para comparecerem na Diretoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, situada na Rua das Garças, 750
(esquina com Rua Flamingos); no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação oficial deste, no
horário das 09h às 11h e das 13h às 17h, para agendamento do exame médico admissional e demais formalidades legais,
conforme previsto no item 15 e subitens, do Edital nº 018/13.
Art. 2º - O agendamento para realizar exame médico deverá ocorrer dentro deste prazo de 05 dias úteis, previsto no
art. 1º deste Edital.
Art. 3º - A admissão dos candidatos considerados aptos no exame médico, ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos, contados da data da publicação oficial deste, após análise e verificação da regularidade da documentação apresentada.
Art. 4º - O candidato que não atender a convocação, ou que não tiver interesse pela vaga ofertada, será colocado no
final da lista de classificação e será reconvocado somente 1 (uma) vez, conforme previsto no subitem 16.3, do Edital nº 018/13.
Art. 5º - O candidato classificado que não tiver interesse em aceitar a vaga ofertada e nem aguardar outra oferta, será
considerado desistente, e terá o seu nome eliminado da lista de classificação e assinará Termo de Desistência, previsto no subitem
16.5, do Edital nº 018/13.
Art. 6º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arapongas, 16 de outubro de 2013.
JOSE LUIZ VIEZZI
Secretário Municipal de Administração

ANTONIO JOSE BEFFA
Prefeito

ANEXO I
(Edital nº 153/13, de 16/10/2013)
CARGO: EDUCADOR INFANTIL
NOME
PRISCILA FATIMA DE LIMA

CLASS.
86

ALESSANDRA ALEIXO
EDICLEIA JULIA SANTIAGO
AMANDA KELLY DANTAS

87
88
89

1

