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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2022 - DIVISÃO DE PESSOAL 

 

A Divisão de Pessoal, com base no resultado do Processo Seletivo 001/2022, objeto do Edital n° 

001/2022 e 002/2022, de 29/12/2021, resolve:  

 
CONVOCAR 

 
Art. 1º Os candidatos para o cargo de Professor, Medico Veterinário e Auxiliar de 

Enfermagem a comparecer na Divisão de Pessoal da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul – PR a 
partir do dia 03 de março de 2022, no horário das 09h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30, com a ficha 
de inscrição, assim como apresentar os documentos contidos no art.2°. 

 
   

CLASSIFICAÇÃO NOME CARGO CONCORRÊNCIA 

72°  LUCI MARA HERVIS  PROFESSOR 
AMPLA 
CONCORRÊNCIA  

74° 
 VIVIANE APARECIDA CARDOSO DA 
CRUZ  

PROFESSOR AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

77° JAKELINE SAIDOCK  
PROFESSOR AMPLA 

CONCORRÊNCIA  
95° DENIZE ORLANDO DA SILVA PRUSSAK PROFESSOR AFRODESCENDENTES 

  

11° MAYARA TALAMINI DOS SANTOS 
MÉDICO 
VETERONÁRIO 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA  

 

9° JULIANE MARIA PYKOSZ 
AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM  

AMPLA 
CONCORRÊNCIA  

10° VANESSA DOS SANTOS BRITO 
AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM  

AMPLA 
CONCORRÊNCIA  

 
 

 

Art. 2º O candidato convocado deverá apresentar:  

 

a) Cédula de Identidade (RG) e fotocópia;  

b) Comprovante de Situação Cadastral no CPF;  

c) Registro no órgão de classe e fotocópia;  

d) Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia;  

e) Certificado de Reservista, Certificado de Alistamento Militar, Certificado de Dispensa de 

Incorporação/Isenção ou Carta Patente e fotocópia, se do sexo masculino (até 45 anos);  

f) Título de eleitor e fotocópia, junto com o comprovante de votação da última eleição, ou a justificativa 

da ausência e fotocópia, ou certidão de quitação eleitoral;  

g) Carteira de Trabalho (qualificação civil frente e verso e último contrato de trabalho) e fotocópia;  

h) Consulta Qualificação Cadastral – CQC – eSocial – (consultacadastral.inss.gov.br);  

i) Comprovante da escolaridade exigida e histórico escolar e fotocópia; 

j) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, acompanhado do cartão da 

criança (até 6 anos) e da declaração de matrícula e frequência escolar (de 7 a 14 anos), quando houver;  

k) Cópia do CPF dos filhos menores de 24 anos;  

l) Uma foto 3x4 recente;  

m) Cópia do RG e CPF do cônjuge;  

n) Certidões negativas de antecedentes criminais, fornecidas pela Justiça Estadual 

(http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=102)  e Justiça Federal 

(https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-de-antecedentes-criminais), do local de residência do candidato;  

o) Comprovante de residência atual (conta de água, luz ou telefone) e fotocópia;  

p) Declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado;  

q) Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e de 

http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=102
https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-de-antecedentes-criminais


PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AAGGUUDDOOSS  DDOO  SSUULL 

      EESSTTAADDOO  DDOO  PPAARRAANNÁÁ  

José Biaobock Sobrinho n° 20, Centro, fone (41)3624-1559, CEP 83850-000, Agudos do Sul - PR     

 

 

 

compatibilidade de horário para o exercício de mais de um cargo, quando acumulável, bem como não percebem 

benefício proveniente de regime próprio de Previdência Social ou do Regime Geral de Previdência Social relativo 

a emprego público (Art. 37, § 10 da CF), ressalvadas as exceções previstas no Art. 37, inciso XVI e XVII, da 

Constituição Federal;  

r) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, emitido pelo Médico do Trabalho; (realizado de forma 

particular, pois não consta no quadro de pessoal um médico especialista) 

s)  Conta Salário ou Corrente no Banco do Brasil S/A; 

 

  Art. 3º O prazo para apresentação dos documentos é de 4 (dias) dias úteis a contar do dia 03/03/2022, 

inclusive.  

Art. 4º A não apresentação dos documentos acima, implicará na impossibilidade do candidato tomar 

posse. 

Art.5° O candidato que desejar final de lista deve encaminhar a solicitação via e-mail no 

agudosdosul.rh@gmail.com ou via protocolo na ouvidoria municipal. A não realização do pedido acarreta em 

eliminação.  

 

 Agudos do Sul, 25 de fevereiro de 2022.  

 

JESSE DA ROCHA ZOELLNER 

PREFEITO MUNICIPAL  

mailto:agudosdosul.rh@gmail.com

