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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 
Edital n.º 03/2021 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Catanduvas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
mediante as condições estipuladas no Edital nº 01/2021, em conformidade com a Constituição Federal e demais 
disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através da Portaria 
N.º 35/2021, resolve, 

TORNAR PÚBLICO 
 
1º - A homologação das inscrições dos candidatos ao Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas 
do seu quadro de pessoal. 
 
2º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Processo Seletivo Simplificado, para a realização da prova 
escrita, a ser realizada no dia 05 de setembro de 2021 – DOMINGO, no período da MANHÃ, devendo os candidatos 
comparecer na Escola Municipal Professora Maria Mayer, Rua Minas Gerais, nº 400, Menino Deus, Catanduvas, PR, às 
8h00min, pois os portões permanecerão abertos somente até às 08h30min (horário oficial de Brasília), horário após o qual 
não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas, munido de caneta esferográfica azul ou 
preta, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de 
provas. 
 
3º - Em razão da pandemia da COVID-19, o local de realização das provas estará preparado para seguir todas as normas 
sanitárias e medidas de higiene e precaução ao COVID-19, os candidatos e todos os envolvidos no certame deverão fazer o 
uso de máscaras nas intermediações e no interior do local de realização das provas. Na entrada do local de prova será 
fornecido álcool em gel. Não será permitida a entrada no local e a realização da prova escrita, ao candidato que não estiver 
fazendo o uso de máscara.  
 
4º - Na entrada dos locais onde serão realizadas as provas, a temperatura dos candidatos será aferida através de 
termômetros infravermelhos ou outro instrumento correlato. Caso a temperatura aferida seja igual ou maior que 37,8°C, o 
candidato será encaminhado para realizar a prova em sala separada dos demais candidatos e orientado a procurar 
assistência médica após a realização da prova. Os candidatos que recusarem a aferir a temperatura, a utilizar os EPI’s 
necessários, serão impedidos de realizar a prova e serão excluídos do certame. 
 
5º Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto (canetas, lápis, borracha, livros, cadernos, dentre outros), 
devendo ainda, o candidato trazer garrafa transparente sem rótulo abastecida com água e não deverão compartilhar a 
mesma de forma alguma, podendo em caso excepcional utilizar os bebedouros somente para a retirada de água em copos 
descartáveis ou recipientes de uso individual. 
 
6º Ao realizarem a prova do presente processo seletivo simplificado, os candidatos, inclusive os do grupo de risco, estão 
cientes das obrigações dos protocolos sanitários de segurança, bem como a utilização de máscara de proteção individual 
durante todo o tempo em que permanecer no local de prova, assim como realizar a correta higienização das mãos e 
respeitar o distanciamento evitando aglomerações durante a aplicação da prova, estando ainda cientes dos riscos de 
contaminação com a “COVID-19”, não podendo responsabilizar o MUNICÍPIO DE CATANDUVAS e a Faculdade Alfa 
Umuarama. 
 
7º - O Ensalamento e local da prova estará disponível no site https://concursos.alfaumuarama.edu.br/. 
 
8º - Relação nominal dos candidatos homologados, conforme segue: 
 

CARGO: Contador  
INSC NOME DT. NASC. 

143453 ADELSO GARCIA GOMES JUNIOR 16/08/1999 

143486 ALCEU ELSNER JUNIOR 27/05/1982 

143458 ALINE BATISTA SILVESTRE BRANDÃO 29/02/1988 
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143470 ANDREIA DOS SANTOS 12/03/1980 

143492 BIANCA CARDOSO DE FREITAS 24/06/1997 

143462 CLEIDE CRISTINA SCHERER 05/12/1983 

143449 DANIEL MARTINEZ DA SILVA 10/10/1979 

143472 DÉBORA DEITOS SCATOLIN 14/05/1979 

143438 DEBORA REBECA GROS LARA 05/10/1987 

143450 EDER BORGES DOS SANTOS 19/12/1983 

143443 ELISANGELA GOMES DA SILVA FUJIYAMA 15/12/1975 

143446 ELLEN DA SILVA WASILEWSKI 30/12/1983 

143490 FRANCIELI DISNER 21/10/1983 

143457 GEFFERSON PAVAN 21/05/1988 

143459 HUGO HENRIQUE SAULLIN ALVARO 13/06/1989 

143483 JOAO BATISTA RODRIGUES 02/08/1986 

143493 JULIANA CRISTINA DA SILVA 27/12/1988 

143445 KARINA CRISTINA DA LUZ DOS SANTOS 07/10/1985 

143478 LARISSA DALLELASTE BORILLI 15/12/1994 

143474 LHAIS VERGILIO DELAVY 28/07/1998 

143440 LUCAS DA SILVA FIRME 06/12/1990 

143437 MARCELO DE OLIVEIRA BRIZOLA 14/04/1982 

143488 MARCOS RICACHESKI 22/02/1988 

143444 MARINA MAYARA SCHONS 22/08/1993 

143495 PAULO ROBERTO NOGUEIRA 26/03/1991 

143480 PEDRO JUNIOR OLIVEIRA TROCZ 18/07/1994 

143481 RAFAEL COSTA FERREIRA 05/01/1988 

143467 REGINALDO AMANCIO 18/03/1986 

143464 SONIA MARA DA ROSA 29/04/1996 

143442 TATIANE MADALOSSO 02/09/1981 

143482 WILSON ANTONIO BATISTA 15/11/1970 

 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Catanduvas/PR, 27 de agosto de 2021. 
 
 
 

Sirlei de Souza dos Passos  
Presidente da Câmara Municipal de Catanduvas– PR 

 
 
 

Alcidino Pedro Soares 
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 


