MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ
TESTE SELETIVO Nº 06/2017
EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 07.06/2017
O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, Sr.
MARCIO ANDREI RAUBER, por meio de suas atribuições legais, torna público:
I - RETIFICAÇÃO DE EDITAL do Processo de Seleção Simplificado - PSS para
Professor Substituto da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental,
nos termos da Lei Complementar Municipal n. 079, de 11 de abril de 2011, em
conformidade com o Decreto n. 300/2017, de 04 de dezembro de 2017, publicado em
Órgão Oficial de Imprensa na data de 08 de dezembro de 2017 e supervisionado pela
Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, constituída pela Portaria
n. 1010/2017, de 04 de dezembro de 2017, publicada em Órgão Oficial de Imprensa
na data de 08 de dezembro de 2017, alterado pela Portaria n. 229/2018, de 15 de
Março de 2018 publicada no órgão Oficial de Imprensa na data de 16 de março de
2018, para atuar nos Estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino:
a) Dispõe sobre interposição de recurso sobre o Edital de Homologação das
inscrições, realizado dentro do prazo legal, solicitado e fundamentado através do
Protocolo n. 6750/2018, dessa forma, defere-se as inscrições de, conforme segue:
PROFESSOR SUBSTITUTO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Nome
RG
Data de Nascimento
SHEILA KRESTA
104078524
22/01/1991
O candidato acima citado está convocado para a prova objetiva e prova de
títulos a serem aplicadas no dia 27 de maio de 2018 – DOMINGO, na Escola
Municipal Criança Feliz, situada à Rua Costa e Silva, 1300, Jardim Social, Centro.
Deverá comparecer ao local da prova às 14h, pois os portões permanecerão abertos
somente até às 14h30min; munidos de caneta esferográfica azul ou preta, sendo
imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação, com fotografia,
para ingresso na sala de provas.
A PROVA DE TÍTULOS será realizada no dia 27 de maio de 2018 –
DOMINGO, sendo que os títulos deverão ser entregues dentro de envelope, ao
término da prova objetiva, para a Comissão Organizadora do Teste Seletivo.
b) Dispõe sobre interposição de recurso sobre o Edital de Homologação das
inscrições, realizado dentro do prazo legal, solicitado e fundamentado através do
Protocolo n. 6707/2018, dessa forma, defere-se as inscrições de, conforme segue:
PROFESSOR SUBSTITUTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Nome
RG
Data de Nascimento
ALINE CRISTINA BALTHAZAR
10.239.898-0
27/11/1992
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O candidato acima citado está convocado para a prova objetiva e prova de
títulos a serem aplicadas no dia 27 de maio de 2018 – DOMINGO, na Escola
Municipal Jean Piaget, situada à Rua Minas Gerais, 188 Centro. Deverá comparecer
ao local da prova às 8h, pois os portões permanecerão abertos somente até às
8h30min; munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a
apresentação de documento oficial de identificação, com fotografia, para ingresso na
sala de provas.
A PROVA DE TÍTULOS será realizada no dia 27 de maio de 2018 –
DOMINGO, sendo que os títulos deverão ser entregues dentro de envelope, ao
término da prova objetiva, para a Comissão Organizadora do Teste Seletivo.
II - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 21 de maio de 2018.
MARCIO ANDREI RAUBER
Prefeito

NAIR MOHR NEUBECKER
Presidente da Comissão Organizadora

