EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº. 018 / 2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições e nos termos do disposto no artigo 8º do regulamento geral de
concursos aprovados pelo decreto nº 62 de 06 de junho de 1993;
Considerando o teor do Ofício nº. 542/2019, expedido pela Secretaria
Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, solicitando a convocação para reposição
de vagas abertas em decorrência do desligamento de servidores ocupantes dos
cargos de Agente de Combate a Endemias,
TORNA PÚBLICO

1. Em razão da abertura de uma (01) vaga para o cargo de Agente de
Combate a Endemias para a área urbana (Centro 4) e de uma (01) vaga para o
mesmo cargo com lotação na zona rural do Município (Localidades de
Leonardos, José Lacerda e Rio Novo, FICA(M) CONVOCADO(S) o(s)
candidato(s) aprovado(s) no concurso público nº 001/2016 realizado em 05 de junho
de 2016, conforme relação abaixo, para no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data
de publicação, compareça munido dos seguintes documentos para o provimento em
cargo efetivo do quadro único de pessoal do Poder Executivo, apresentar Cópia da
RG, do CPF, Título Eleitoral e Comprovante da última Votação, 01 foto 3x4 datada,
comprovante de estar em dia com as obrigações militares se do sexo masculino,
apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou
função pública e sobre o recebimento de proventos decorrente de aposentadoria e
pensão, apresentar declaração de bens e valores que constituem patrimônio e, se
casado(a), a do cônjuge, comprovante de escolaridade mínima exigida, conforme
descrito no Edital de abertura do Concurso Público nº. 001/2016.

Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Fone (42) 3276-8300
84320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

Página 1 de 2

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no Jornal da Manhã, na
data de 25/06/2019, Edição 20.332,
na página 11.

I - CARGO: Agente de Combate a Endemias
CLASSIF.
05
06

N.INSCR.

NOME

N.Final

222938
227750

ANGELITA CORREIA DE OLIVEIRA
EDIOMAR CARNEIRO DA SILVA

60,0
57,5

2. O direito de preferência na escolha pela lotação do cargo será
exercida pelo candidato melhor classificado no certame.

GABINETE DO PREFEITO, 24 de Junho de 2019.

FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG
Prefeito do Município de Reserva
Estado do Paraná
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