
Município de Lindoeste 
E-mail: pmlindoe@lindoeste.pr.gov.br 

AV. Marechal Cândido Rondon, s/n    –   Telefax (45) 3237-8000 
                       CEP 85826-000                -                   LINDOESTE                     -                            PARANÁ 

 CNPJ                                                                                                                                                                              80.881.915/0001-92 
 

Página 1 de 1 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018  

 

Edital n.º 014/2019  

 

 O Prefeito de Lindoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as 

condições estipuladas no Edital nº 01/2018, em conformidade com a Constituição Federal e 

demais disposições atinentes à matéria, resolve, conforme Lei Municipal nº 1.108/2018 de 

18/12/2018 e despacho do Juiz da Segunda Vara Federal de Cascavel, datado de 19/06/2018, 

evento 24, referente ao Mandado de Segurança nº 5004293-80.2018.4.04.7005. 

 

TORNAR PÚBLICO 

 A homologação do resultado final do  Concurso Público nº 01/2018, exclusivamente para o 
cargo de Técnico em Raio X , sob o regime estatutário, para provimento de vagas do seu quadro 
de pessoal. 
 
TÉCNICO EM RAIO-X         

INSC NOME DT. NASC. CE CG MAT LP PE PT NF CLASSIF. 

28856 JAQUELINE SOUZA DA SILVA 27/05/1992 32,00 14,00 16,00 12,00 74,00 0,00 74,00 1º 

 
Legenda: 

LP         – Nota obtida em Língua Portuguesa 
MAT      – Nota obtida em Matemática 
CG-LEG – Nota obtida em Conhecimentos Gerais e Legislação 
CE        – Nota obtida em Conhecimentos específicos 
PE        – Nota da Prova Escrita 
PT        – Nota da Prova de Títulos 
NF        – Nota Final 
 
Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de publicação do resultado 
e classificação deste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 
2003). 
b) obtiver maior pontuação em conhecimentos específicos; 
c) obtiver maior pontuação em língua portuguesa; 
d) obtiver maior pontuação em matemática; 
e) obtiver maior pontuação em conhecimentos gerais; 
f) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem). 

 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Lindoeste - PR, 27 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

JOSÉ ROMUALDO PEDRO 

Prefeito de Lindoeste - PR 

 


