
 

 

CONVOCAÇÃO 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas por Lei e de acordo com o Edital de Concurso Público nº 003/2015, torna pública a CONVOCAÇÃO 
DOS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS para, no prazo de 10 dias comparecerem na Prefeitura Municipal 
de Atalaia, portando os seguintes documentos, além de submeterem-se ao exame admissional: 

 

a) Cédula de Identidade; 

b) CPF em situação regular perante a Receita Federal; 

C) PIS/PASEP; 

d) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; 

e) Certificado de Reservista; 

f) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos; 

g) Atestado de antecedentes criminais do domicílio; 

h) Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso de viúvo(a)); 

i) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos; 

j) Carteira de Trabalho (parte da foto, frente e verso, e o último contrato); 

k) Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico, reconhecido pelo MEC; 

l) Registro no Órgão de Classe, quando for o caso; 

m) 
Declaração de não acúmulo de cargo, com firma reconhecida, nos termos do art. 37 da Constituição 
Federal; 

n) Uma foto 3x4, recente; 

o) Declaração de bens; 

p) Demais documentos obrigatórios para o exercício do cargo. 
 

CANDIDATOS CONVOCADOS 
 

Psicólogo     
Classificação Matricula Nome RG Nota 
4 0129742 Ana Flávia Cicero Conde 92827356 72,00 

 
O não comparecimento no prazo estipulado ou a ausência de documentos implicará na desclassificação 

do candidato. 
 

Atalaia-PR, 25 de julho de 2.018. 
 

 
FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA 

Prefeito Municipal 



 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas por Lei e de acordo com o Regulamento Geral do Concurso Público Edital CP nº 001/2018 de 
23/02/2018, do Concurso Público realizado em 08/04/2018, e de conformidade com os resultados fornecidos pelos 
Editais nº 12.001/2018, vem convocar o (a) Sr. (a) ANDRESSA DE SÁ, aprovado (a) em 1º lugar, para o cargo de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, para se apresentar junto ao Secretaria Municipal de Administração deste 
Município no dia 31/07/2018, com os documentos abaixo para admissão junto a este órgão: 

 
a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de casamento; 
b) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral; 
c) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino; 
d) Cópia do documento de identificação; 
e) Cópia do cartão do CPF; 
f) Cópia do Certificado de conclusão de curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo; 

g) 
Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for requisito 
do cargo; 

h) 02 (duas) fotografias 3x4 recentes; 
i) Cópia da certidão de nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos; 
j) Certidão negativa criminal, expedida pela comarca onde reside; 
k) Cópia do comprovante de residência; 
l) CPTS – Carteira de Trabalho;  
m) Número do PIS/PASEP; 
n) Exame admissional; 
o) Outros documentos listados no momento do ato convocatório. 

 
O candidato, após a convocação, deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos, do Município 

de Atalaia – PR, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de publicação do Edital de convocação munidos do 
documento de identidade original juntamente com os documentos citados. 

 
 

Atalaia-PR, 25 de julho de 2.018. 
 
 
 

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
CIENTE EM _____/_____/__________ 
 
_______________________________ 



 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas por Lei e de acordo com o Regulamento Geral do Concurso Público Edital CP nº 002/2018 
de 23/02/2018, do Concurso Público realizado em 08/04/2018, e de conformidade com os resultados 
fornecidos pelos Editais nº 12.002/2018, vem convocar o (a) Sr. (a) FRANCIELE CRISTINA SILVA, aprovado 
(a) em 1º lugar, para o cargo de PROFESSOR, para se apresentar junto ao Secretaria Municipal de 
Administração deste Município no dia 31/07/2018, com os documentos abaixo para admissão junto a este 
órgão: 

 
a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de casamento; 

b) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral; 

c) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino; 

d) Cópia do documento de identificação; 

e) Cópia do cartão do CPF; 

f) Cópia do Certificado de conclusão de curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo; 

g) Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for 
requisito do cargo; 

h) 02 (duas) fotografias 3x4 recentes; 

i) Cópia da certidão de nascimento do (s) filho (s), menores de 14 (quatorze) anos; 

j) Certidão negativa criminal, expedida pela comarca onde reside; 

k) Cópia do comprovante de residência; 

l) CPTS – Carteira de Trabalho;  

m) Número do PIS/PASEP; 

n) Exame admissional; 

o) Outros documentos listados no momento do ato convocatório. 
 

O candidato, após a convocação, deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos, do 
Município de Atalaia – PR, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de publicação do Edital de 
convocação munidos do documento de identidade original juntamente com os documentos citados. 

 
 

Atalaia-PR, 23 de julho de 2.018. 
 

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA 
Prefeito Municipal 

CIENTE EM _____/_____/__________ 
 
________________________________ 



 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas por Lei e de acordo com o Regulamento Geral do Concurso Público Edital CP nº 001/2018 
de 23/02/2018, do Concurso Público realizado em 08/04/2018, e de conformidade com os resultados 
fornecidos pelos Editais nº 12.001/2018, vem convocar o (a) Sr. (a) HINGRID LOPES DA CUNHA, aprovado 
(a) em 2º lugar, para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, para se apresentar junto ao Secretaria 
Municipal de Administração deste Município no dia 31/07/2018, com os documentos abaixo para admissão 
junto a este órgão: 

 
a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de casamento; 
b) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral; 
c) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino; 
d) Cópia do documento de identificação; 
e) Cópia do cartão do CPF; 
f) Cópia do Certificado de conclusão de curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo; 

g) 
Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for 
requisito do cargo; 

h) 02 (duas) fotografias 3x4 recentes; 
i) Cópia da certidão de nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos; 
j) Certidão negativa criminal, expedida pela comarca onde reside; 
k) Cópia do comprovante de residência; 
l) CPTS – Carteira de Trabalho;  
m) Número do PIS/PASEP; 
n) Exame admissional; 
o) Outros documentos listados no momento do ato convocatório. 

 
O candidato, após a convocação, deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos, do 

Município de Atalaia – PR, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de publicação do Edital de 
convocação munidos do documento de identidade original juntamente com os documentos citados. 

 
 

Atalaia-PR, 25 de julho de 2.018. 
 
 
 

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA 
Prefeito Municipal 

 
 
CIENTE EM _____/_____/__________ 
 
_______________________________ 



 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas por Lei e de acordo com o Regulamento Geral do Concurso Público Edital CP nº 002/2018 
de 23/02/2018, do Concurso Público realizado em 08/04/2018, e de conformidade com os resultados 
fornecidos pelos Editais nº 12.002/2018, vem convocar o (a) Sr. (a) JESSICA SCUISSATO, aprovado (a) em 
5º lugar, para o cargo de PROFESSOR, para se apresentar junto ao Secretaria Municipal de Administração 
deste Município no dia 31/07/2018, com os documentos abaixo para admissão junto a este órgão: 

 
a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de casamento; 
b) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral; 
c) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino; 
d) Cópia do documento de identificação; 
e) Cópia do cartão do CPF; 
f) Cópia do Certificado de conclusão de curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo; 

g) 
Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for 
requisito do cargo; 

h) 02 (duas) fotografias 3x4 recentes; 
i) Cópia da certidão de nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos; 
j) Certidão negativa criminal, expedida pela comarca onde reside; 
k) Cópia do comprovante de residência; 
l) CPTS – Carteira de Trabalho;  
m) Número do PIS/PASEP; 
n) Exame admissional; 
o) Outros documentos listados no momento do ato convocatório. 

 
O candidato, após a convocação, deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos, do 

Município de Atalaia – PR, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de publicação do Edital de 
convocação munidos do documento de identidade original juntamente com os documentos citados. 

 
 

Atalaia-PR, 25 de julho de 2.018. 
 
 
 

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA 
Prefeito Municipal 

 
 
CIENTE EM _____/_____/__________ 
 
________________________________ 



 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas por Lei e de acordo com o Regulamento Geral do Concurso Público Edital CP nº 002/2018 
de 23/02/2018, do Concurso Público realizado em 08/04/2018, e de conformidade com os resultados 
fornecidos pelos Editais nº 12.002/2018, vem convocar o (a) Sr. (a) KASSIANA GISELY FERRARI, aprovado 
(a) em 3º lugar, para o cargo de PROFESSOR, para se apresentar junto ao Secretaria Municipal de 
Administração deste Município no dia 31/07/2018, com os documentos abaixo para admissão junto a este 
órgão: 

 
a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de casamento; 
b) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral; 
c) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino; 
d) Cópia do documento de identificação; 
e) Cópia do cartão do CPF; 
f) Cópia do Certificado de conclusão de curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo; 

g) 
Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for 
requisito do cargo; 

h) 02 (duas) fotografias 3x4 recentes; 
i) Cópia da certidão de nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos; 
j) Certidão negativa criminal, expedida pela comarca onde reside; 
k) Cópia do comprovante de residência; 
l) CPTS – Carteira de Trabalho;  
m) Número do PIS/PASEP; 
n) Exame admissional; 
o) Outros documentos listados no momento do ato convocatório. 

 
O candidato, após a convocação, deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos, do 

Município de Atalaia – PR, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de publicação do Edital de 
convocação munidos do documento de identidade original juntamente com os documentos citados. 

 
 

Atalaia-PR, 23 de julho de 2.018. 
 
 

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA 
Prefeito Municipal 

 
 
CIENTE EM _____/_____/__________ 
 
_______________________________ 



 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas por Lei e de acordo com o Regulamento Geral do Concurso Público Edital CP nº 001/2018 de 
23/02/2018, do Concurso Público realizado em 08/04/2018, e de conformidade com os resultados fornecidos pelos 
Editais nº 12.001/2018, vem convocar o (a) Sr. (a) MAILA LUCIANE VALÉRIO, aprovado (a) em 1º lugar, para o 
cargo de AGENTE DE SAÚDE, para se apresentar junto ao Secretaria Municipal de Administração deste 
Município no dia 27/06/2018, com os documentos abaixo para admissão junto a este órgão: 

 
a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de casamento; 
b) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral; 
c) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino; 
d) Cópia do documento de identificação; 
e) Cópia do cartão do CPF; 
f) Cópia do Certificado de conclusão de curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo; 

g) 
Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for requisito 
do cargo; 

h) 02 (duas) fotografias 3x4 recentes; 
i) Cópia da certidão de nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos; 
j) Certidão negativa criminal, expedida pela comarca onde reside; 
k) Cópia do comprovante de residência; 
l) CPTS – Carteira de Trabalho;  
m) Número do PIS/PASEP; 
n) Exame admissional; 
o) Outros documentos listados no momento do ato convocatório. 

 
O candidato, após a convocação, deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos, do Município 

de Atalaia – PR, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de publicação do Edital de convocação munidos do 
documento de identidade original juntamente com os documentos citados. 

 
Atalaia-PR, 25 de junho de 2.018. 

 
 
 
 

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
CIENTE EM _____/_____/__________ 
_______________________________ 



 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas por Lei e de acordo com o Regulamento Geral do Concurso Público Edital CP nº 002/2018 
de 23/02/2018, do Concurso Público realizado em 08/04/2018, e de conformidade com os resultados 
fornecidos pelos Editais nº 12.002/2018, vem convocar o (a) Sr. (a) SUZI ELAINE CARDOSO ARENAS, 
aprovado (a) em 4º lugar, para o cargo de PROFESSOR, para se apresentar junto ao Secretaria Municipal de 
Administração deste Município no dia 31/07/2018, com os documentos abaixo para admissão junto a este 
órgão: 

 
a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de casamento; 
b) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral; 
c) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino; 
d) Cópia do documento de identificação; 
e) Cópia do cartão do CPF; 
f) Cópia do Certificado de conclusão de curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo; 

g) 
Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for 
requisito do cargo; 

h) 02 (duas) fotografias 3x4 recentes; 
i) Cópia da certidão de nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos; 
j) Certidão negativa criminal, expedida pela comarca onde reside; 
k) Cópia do comprovante de residência; 
l) CPTS – Carteira de Trabalho;  
m) Número do PIS/PASEP; 
n) Exame admissional; 
o) Outros documentos listados no momento do ato convocatório. 

 
O candidato, após a convocação, deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos, do 

Município de Atalaia – PR, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de publicação do Edital de 
convocação munidos do documento de identidade original juntamente com os documentos citados. 

 
 

Atalaia-PR, 25 de julho de 2.018. 
 
 

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA 
Prefeito Municipal 

 
 
CIENTE EM _____/_____/__________ 
 
_______________________________ 



 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas por Lei e de acordo com o Regulamento Geral do Concurso Público Edital CP nº 002/2018 
de 23/02/2018, do Concurso Público realizado em 08/04/2018, e de conformidade com os resultados 
fornecidos pelos Editais nº 12.002/2018, vem convocar o (a) Sr. (a) VANIA CRISTINA RAPOUZA VIEIRA, 
aprovado (a) em 2º lugar, para o cargo de PROFESSOR, para se apresentar junto ao Secretaria Municipal de 
Administração deste Município no dia 31/07/2018, com os documentos abaixo para admissão junto a este 
órgão: 

 
a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de casamento; 
b) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral; 
c) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino; 
d) Cópia do documento de identificação; 
e) Cópia do cartão do CPF; 
f) Cópia do Certificado de conclusão de curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo; 

g) 
Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for 
requisito do cargo; 

h) 02 (duas) fotografias 3x4 recentes; 
i) Cópia da certidão de nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos; 
j) Certidão negativa criminal, expedida pela comarca onde reside; 
k) Cópia do comprovante de residência; 
l) CPTS – Carteira de Trabalho;  
m) Número do PIS/PASEP; 
n) Exame admissional; 
o) Outros documentos listados no momento do ato convocatório. 

 
O candidato, após a convocação, deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos, do 

Município de Atalaia – PR, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de publicação do Edital de 
convocação munidos do documento de identidade original juntamente com os documentos citados. 

 
Atalaia-PR, 23 de julho de 2.018. 

 
 

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA 
Prefeito Municipal 

 
 
CIENTE EM _____/_____/__________ 
 
_______________________________ 
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