PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EMPREGO PÚBLICO
Edital n.º 002 / 2019
O Presidente da Comissão Especial de Seleção de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas
no Edital de Abertura nº 001/2019, em conformidade com a Constituição Federal e a Lei Municipal nº 2.359 de 08 de novembro
de 2018, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, resolve
TORNAR PÚBLICO
1º - A homologação das inscrições dos candidatos ao Processo Seletivo Simplificado - Emprego Público, sob o regime CLT, para
provimento de vagas do seu quadro de pessoal.
2º – A convocação dos candidatos ao cargo de Agente de Defesa Civil, para a realização da prova prática, a ser realizada no dia
10 de fevereiro de 2019, devendo o candidato comparecer na Escola Municipal Terezinha Machado, Rua Xambre, 225, Centro,
Capitão Leônidas Marques, PR, às 08 horas, para o deslocamento ao local da prova prática.
2.1 - Possuir CNH categoria "D”, ou superior em plena validade, para o cargo de Agente de Defesa Civil, no ato da prova prática;
Não serão aceitos protocolos de alteração de categoria.
2.2 - Os candidatos ao cargo de Agente de Defesa Civil serão avaliados dirigindo veículo de emergência, podendo ser
ambulância ou caminhão, a critério da banca examinadora.
3º - A convocação dos candidatos ao cargo de Agente de Defesa Civil, para a realização da prova de títulos, a ser realizada no
dia 10 de fevereiro de 2019, às 08 horas, na Escola Municipal Terezinha Machado, Rua Xambre, 225, Centro, Capitão Leônidas
Marques, PR.
3.1 - O candidato deverá apresentar juntamente com seus títulos, o Anexo VI - Requerimento de Entrega de títulos, preenchido
e assinado.
4º - A convocação dos candidatos ao cargo de Agente de Defesa Civil, para a realização da prova de aptidão física, a ser
realizada no dia 10 de fevereiro de 2019, devendo o candidato comparecer às 13 horas, no Estádio Municipal João Ruth
Schmidt, localizado na Rua Imbaú, s/nº, Centro, Capitão Leônidas Marques – Pr.
5º - Para participar da prova de aptidão física, o candidato deverá apresentar-se com trajes apropriados para a prática
desportiva, portando Documento Oficial de Identificação e Atestado Médico, este expedido no período de 15 (quinze) dias
que antecedem a aplicação da prova, que comprove boas condições para a prática desportiva e atividades físicas; caso o
candidato não apresente o atestado médico no momento da realização da prova de aptidão física ficará impedido de realizar à
mesma e será eliminado do concurso.
5.1 - Para participar da prova de aptidão física o candidato deverá estar em perfeitas condições físicas para a realização dos
testes, atestada por Atestado Médico indicado no item anterior e por meio de declaração assinada pelo candidato na data da
prova. A Banca Examinadora fornecerá a declaração para o candidato assinar.
5.2 - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova portando documento oficial com fotografia e 30 (trinta) minutos
antes do horário estipulado. Após o horário estabelecido nos itens anteriores não será permitido em hipótese alguma, o acesso
de candidatos ao local da prova, bem como sua realização, sendo o mesmo considerado desclassificado do Processo Seletivo.
6º - Relação nominal dos candidatos homologados, conforme segue:
AGENTE DE DEFESA CIVIL
INSC
NOME
52134
ANDRÉ FELIPE DAL BOSCO BEVILAQUA
52087
ANTONIO CARLOS RIBEIRO
52115
BRUNI FAGUNDES BUENO
51985
CLAUDINEI PAGNONCELLI
52695
CLEONICE LOPES
51908
CRISTIANO FELIPPE
52626
CRISTIANO MOREIRA COSTA

DT. NASC.
08/10/1991
26/03/1976
22/11/1991
08/07/1993
30/08/1989
27/11/1988
11/06/1989
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52465
52295
51757
51992
51875
52256
52678
52036
51846
52635
51845
51831
52202
51564

EVERTON SILVEIRA
FABIAN DE OLIVEIRA MARTINS
FLAVIO BEVILAQUA
JOAO VITOR MEISTER DE RESENA
LANDERSON CARLOS RIBAS DE OLIVEIRA
LEANDRO ANTÔNIO RIBEIRO
LOURIVAL NUNES MAGALHÃES
LUAN DA ROSA
LUCAS DARTORA ASSMANN
MAISSON ERIC ZENE
MATEUS WOLLMER
NELSON CAVALHEIRO DOS REIS JUNIOR
RAFAEL ANTONIO VIEIRA
TIAGO LUIZ MENEGAT PAVELKIEWICZ

05/12/1981
15/03/1990
21/05/1986
28/07/1997
13/04/1991
10/04/1984
29/07/1997
26/05/1992
12/02/1997
27/02/1991
01/04/1996
25/08/1987
22/03/1994
28/10/1996

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Capitão Leônidas Marques/PR, 31 de janeiro de 2019.

Elisandro dos Reis
Prefeito Municipal em exercício

Dilson Roberto Simonetti
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos
Município de Capitão Leônidas Marques - PR
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