EDITAL N.º 003/2015
O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista as disposições da Lei Municipal n.º 126/00 e
considerando o disposto no inciso II, do Art. 37 da Constituição Federal e o inciso II,
do Art. 86 da Lei Orgânica do Município de Campo Magro, convoca os candidatos
relacionados abaixo, aprovados no Concurso Público, Edital CP 01/2014, para os cargos
mencionados abaixo, para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos,
localizado no 1.º andar do prédio da Prefeitura do Município de Campo Magro, na
Estrada do Cerne, n.º 20.830 - Km 20, no horário determinado abaixo, para
apresentação dos documentos referentes à habilitação no cargo e agendamento dos
exames médicos pré-admissionais.
Para investidura nos cargos de provimento efetivo inclusos no presente concurso, será
exigido dos candidatos aprovados o preenchimento dos seguintes requisitos de
habilitação:
a) ter nacionalidade brasileira, e aos estrangeiros com os requisitos na forma da Lei,
conforme a Constituição Federal;
b) estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
c) possuir idade mínima de dezoito (18) anos completos;
d) possuir escolaridade requerida neste Edital e conhecimento profissional para o
exercício das atribuições do cargo público;
e) comprovar por meio de Diploma ou Certificado o nível de escolaridade exigido para
o exercício do cargo;
f) não estar impedido de exercer cargo público por decisão judicial ou administrativa;
g) possuir habilitação profissional para o exercício das atribuições inerentes ao cargo
público e estar devidamente inscrito no respectivo Conselho de Classe;
h) não ter outros vínculos públicos, excetuando-se na condição de acumulação legal de
cargos públicos;
i) possibilidade de cumprir escalas de revezamento aos sábados, domingos e feriados,
de acordo com os interesses e necessidades da Prefeitura Municipal.
Os candidatos convocados que não comparecerem no dia e horário da reunião
perderão o direito à investidura no cargo.
Estão sendo convocados candidatos em número superior às vagas
disponíveis no momento, rigorosamente dentro da ordem de classificação,
tendo em vista a possibilidade de desistência ou não atendimento a este
edital.
Paço Municipal de Campo Magro, em 20 de janeiro de 2015.

Louvanir Joãozinho Menegusso
Prefeito Municipal

Cargo: Médico Clínico Geral
Data: 30.01.2015– Horário: 10:30h
Classificação

Inscrição

Candidato

50400590

GUILHERME LUIZ TREVIZAN

1

50400258

MICHELI FORTUNATO DOMINGOS

2

50400864

LEANDRO CARDOSO CANUTO
VASCONCELOS

3

50400985

MARINA OLIVEIRA BARCELOS
LAZZARINI

4

50400124

TALITTA OLIVEIRA CARVALHO

5

50400836

MARINA SIMÕES FORMIGHIERI

6

50400863

SAMIRIA SFAIR DE OLIVEIRA

7

50400422

FABRICIO KOBS

8

Cargo: Terapeuta Ocupacional
Data: 30.01.2015– Horário: 10:30h
Classificação

Inscrição

Candidato

50900643

CAROLINE ISABEL VOZNIACK

1

50900323

DIONNE DO CARMO ARAÚJO FREITAS

2

Cargo: Psiquiatra
Data: 30.01.2015– Horário: 10:30h
Inscrição

Candidato

50700204

CARLA COSTA GAIGER

Classificação
1

Cargo: Pediatra
Data: 30.01.2015– Horário: 10:30h
Inscrição

Candidato

50600175

JOSE MOACYR GASPARELLO SOKULSKI

Classificação
1

