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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 060/2016 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA, da 
Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, considerando 
o Decreto Municipal nº 1.081/2016 de 14 de janeiro de 2016, tendo em vista o 
Edital nº 001/2015 da Secretaria Municipal de Administração e Previdência – 
SMAP, e em conformidade com a legislação vigente, resolve: 
 
 
 

 
TORNAR PÚBLICO 

 
Convocar os (as) candidatos(as) aprovados(as) no concurso público 001/2015, 
abaixo relacionados, para o inicio dos procedimentos de investidura no 
respectivo cargo: 

 
 
Deverão comparecer ao departamento de Recursos Humanos, situado à 
Avenida Emilio Johnson, 360, Centro, portando a carteira de identidade, a fim 
de entregar os seguintes documentos requisitados para o cargo, conforme 
itens 12.1 do Edital 001/2015 descrito abaixo: (Prazo para entrega da 
documentação será no dia 17 de Outubro de 2016 no horário das 08:00 as 
12:00 e das 13:00 as 17:00). 
 
a) cópia autenticada da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de 
Casamento;  
b) prova de quitação com a Justiça Eleitoral;  
c) prova de quitação como serviço militar para o candidato do sexo masculino;  
d) cópia autenticada do documento de Identificação;  
e) cópia autenticada do Cartão do CPF;  
f) cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido 
pelo requisito do cargo;  

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO RG 

3º 04960 ERICK WALLY JANE 111158967 / PR 

4º 04957 ESTEPHANIE NADJA BOLWERK 82415661 / PR 

5º 04949 AMANDA BITTENCOURT LOPES 84723037 / PR 

6º 04955 ELENICE TERZINHA BUZATO 75791593 / PR 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Centro, Almirante Tamandaré, PR 
Telefone: (41) 3699‐8600 

 

g) cópia autenticada do certificado de conclusão do Curso de Especialização, 
quando for requisito do cargo;  
h) cópia autenticada do Registro no órgão de classe e comprovante de 
pagamento da última anuidade, quando for requisito do cargo;  
i) cópia, autenticada da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 
(quatorze) anos;  
j) certidão Negativa Criminal e Cível expedido pelo respectivo Cartório 
Distribuidor da Comarca onde reside;  
k) cópia do comprovante de residência;  
l) número do PIS/PASEP; 
m) declaração de existência e inexistência de acumulo de cargo público. 
 
Os candidatos com documentação aprovada terão exame médico admissional 
agendado, conforme itens 12.1 do Edital 001/2015. 
 
Esta etapa é de caráter eliminatório. Candidatos que não comparecerem 
ou que não cumprirem os requisitos mínimos para o cargo (Edital de 
Concurso 001/2015) serão eliminados do processo. 
 
 
Os candidatos não relacionados neste Edital DE CONVOCAÇÃO n.º 

060/2016, serão convocados conforme a conveniência e oportunidade da 

Administração. 

 

 

 

Almirante Tamandaré (PR), em 07 de Outubro de 2016. 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO CARLOS CURY 
Secretário Municipal de Administração e Previdência. 


