
 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2016

 
O Prefeito Municipal de Cacavel, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, e de acordo com a Lei Federal n.º 8.745/1993, 
de 09 de dezembro de 1993, que preconiza quanto a contratação de pessoal por tempo determinado 
para atender  necessidade temporária de excepcional interesse público, notadamente no que se re-
fere a assistência a emergêncas em saúde pública,

    
T O R N A   P Ú B L I C O

 
 

                                1.  A convocação da candidata relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplifica-
do aberto pelo Edital n.º 001/2016, de 03/02/2016, homologado pelo Edital de Processo Seletivo Simplifi-
cado n.º 003/2016, de 16/02/2016, para a Etapa do exame pré-admissional, comprovação dos requisitos/-
documentação exigidos para o cargo e contratação.

                                2.  O Exame Médico pré-admissional, é parte integrante do Processo Seletivo de cará-
ter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas necessárias ao desempenho das fun-
ções do cargo público postulado, sendo eliminada do Processo Seletivo Simplificado se a candidata não 
comparecer no dia, horário e local determinado para a realização do exame ou se for considerada inapta 
nessa etapa. 

                                3. A candidata será considerada INAPTA nessa etapa se tiver condição física e de 
saúde incompatível com o cargo público, devidamente atestado pelo médico do trabalho do Município, nos 
termos do item 4.2 do Edital de Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2016. 
 
                                4.  Será considerada habilitada e APTA para o cargo, se a candidata tiver condição fí-
sica e de saúde plena para o exercício do cargo.

                                5. A candidata deverá comparecer ao Departamento de Recursos Humanos desta 
municipalidade, situado à rua Paraná n.º 5.000 - Centro, para a realização do exame médico pré-admissi-
onal e entrega dos documentos no dia 16/03/2016, conforme estabelecido a seguir: 

ETAPA DO EXAME PRÉ-ADMISSIONAL

   a) Realização do Exame Médico: 16/03/2016
       Horário: 14h às 15h 

COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS/DOCUMENTAÇÃO E CONTRATAÇÃO

   a) Entrega de Documentos: 16/03/2016 
        Horário: 15h às 17h

CARGO DE NÍVEL BÁSICO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS TEMPORARIO 
CLASS.   NOME DOCUMENTO INSCR. 

50   REJANE DEODERIO BATISTA 100889633 8624

                                6.  A candidata deverá apresentar-se portando os seguintes documentos para admis-
são: 
 
� Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
� Original e cópia do RG (Identidade); 



� Original e cópia do CPF; 
� Original e cópia do Título Eleitoral; 
� Original e cópia do comprovante de votação referente à última eleição; 
� Carteira de Trabalho (original e cópia das folhas com o número e qualificação civil);
� Original e cópia do PIS/PASEP (frente e verso); 
� Original e cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos (quando couber); 
� Original e cópia autenticada do Comprovante de Escolaridade (exigida para o cargo, conforme definido 
no Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado);
� Original e cópia do Comprovante de Residência;
� 2 Fotos 3 x 4 recente; 
� Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual, das Varas Criminais ou  Cartório Dis-
tribuidor e da Vara de Execução Penal - VEP, da Comarca onde residir, emitidas há no máximo 90 (noven-
ta) dias da data da contratação: 
� Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Federal, da Região onde residir, emitidas há no 
máximo 90 (noventa) dias da data da contratação, podendo ser emitido pelo site da Justiça Federal. 
 
                                7.  A candidata se considerada apta no exame médico pré-admissional e se atender ao 
previsto nos itens 5.2 e 5.3 do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2016, será con-
tratada em 17/03/2016, devendo comparecer nesse dia à Sede do Controle de Endemias do Município, 
sito à Rua General Osório, nº 2033, Parque São Paulo, às 08h, sendo que o não comparecimento da 
candidata implicará em sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado. 
 
                                8. O não cumprimento dos prazos estabelecidos implica na perda dos direitos advindos 
do Processo Seletivo Simplificado acima citado, conforme prevê o item 5.5 do Edital de Abertura do Pro-
cesso Seletivo Simplificado n.º 001/2016. 

 
GABINETE DO PREFEITO

Cascavel, 11 de março de 2016.

 

EDGAR BUENO 
Prefeito Municipal 

  
  

ALISSON RAMOS DA LUZ 
Secretário Municipal de Administração 

 

VANILSE DA SILVA SCHENFERT 
Diretora do Depto de Recursos Humanos 

AVISO DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO 


