Município de Quatro Pontes
Estado do Paraná
EDITAL Nº 095/2014
HOMOLOGAÇÃO INSCRIÇÕES
PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2014

A Comissão Organizadora de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Quatro
Pontes, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº. 194/2014,
de 27 de agosto de 2014, considerando o disposto no inciso II, do Artigo 37 da Constituição
Federal e, atendendo aos termos do Decreto nº. 017/95, de 17 de maio de 1995, que dispões sobre
o Regulamento Geral de Concurso Público,

RESOLVE

TORNAR PÚBLICO o deferimento das inscrições dos candidatos ao Processo Seletivo
para provimento de vagas de emprego público, em conformidade com a relação – Anexo I – parte
integrante deste Edital, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas pelo Edital
nº. 074/2014, de 18/09/2014.
CONVOCAR os candidatos devidamente inscritos a comparecerem no dia 08/11/2014,
na SALA 01, da Escola Municipal Dona Leopoldina, situada na Rua Cruz Alta, nº. 609, Centro,
na cidade de Quatro Pontes, estado do Paraná, para prestarem o Processo Seletivo de Provas,
constituído de prova escrita, com início as 14h00min (quatorze) horas e término as 18h00min
(dezoito) horas, sendo que o fechamento dos portões se dará as 13h:50min, horário após o qual
não será permitido, em hipótese alguma, o acesso de candidatos ao local de provas. Os horários
deverão ser observados de acordo com o horário local oficial de Brasília – DF.
RESSALTAR que o acesso do candidato
mediante a apresentação do documento de identidade
perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza,
aceita cópia, ainda que autenticada. O candidato
esferográfica de tinta azul ou preta.

no local das provas só será permitido
original. O documento deverá estar em
a identificação do candidato, não sendo
deverá comparecer munido de caneta

COMUNICAR que a lista das inscrições deferidas, bem como o respectivo
ensalamento dos candidatos, estará disponível no site www.vagaspublicas.com.br.
Município de Quatro Pontes, Estado do Paraná, em 30 de outubro de 2014.

NEIVO JOSÉ BRILL
Comissão Organizadora
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Município de Quatro Pontes
Estado do Paraná
ANEXO I

Cargo: Enfermeiro PMSF - 3
Nº Inscrição

Candidato

Documento

5745493

Andressa Jaqueline Scaravonatto

5738630

Angélica Thayani De Oliveira

XX445100

5630370

Diani Maria Kolling

XX390418

5067420

Jucilene Ebeling

XX579365

5758661

Tainara Ferreira Gama

XXX735010

5679660

Vanessa Caroline Schuck

XXX432859

XXXXX.759-2
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