
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013
EDITAL DE CONCURSO Nº 012.01/2014

O Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste –Estado do Paraná, no uso 

de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  CONVOCA  os  candidatos  aprovados  e 

classificados no CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2013, constantes no ANEXO I deste Edital, 

para  comparecerem   junto  ao  Departamento  de  Recursos  Humanos,  munidos  dos 

documentos constantes do ANEXO II deste Edital, para a conclusão dos procedimentos de 

nomeação, sendo:

DIA 15 de Julho de 2014.

I  - Fica reservado o período compreendido  das 8h às 11h  para comparecerem junto ao 

Departamento de Recursos Humanos, junto a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste –

Pr, sito a Rua Jose de França Pereira, 10 – Centro, para a apresentação dos documentos 

constantes do ANEXO II ao presente Edital.

II-  O não comparecimento do candidato, bem como a não apresentação dos documentos 

elencados no item anterior no prazo estipulado, implicará ao candidato sua perda do direito 

a nomeação.

 Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste –Pr, 30 de Junho 

de 2014.

Claudio Leal

Prefeito Municipal



CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013
EDITAL DE CONCURSO Nº 12.01/2014

ANEXO I – RELAÇÃO DOS CONVOCADOS

ENFERMEIRO

INSC. NOME NASC. CE CG LP PE PT NF CLASSIF.

004455 LUCAS CAROL MISERSKI 14/06/1980 40,00 8,00 10,00 58,00 5,30 63,30 6º



CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013
EDITAL DE CONCURSO Nº 12.01/2014

ANEXO II - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO AO 

CARGO

- Cópia do Cartão de Identificação do Contribuinte - Pessoa Física – CPF e da Cédula de 
Identidade;
- Cópia do Título de Eleitor com comprovante de votação/justificativa da última eleição, se à 
época já possuía 18(dezoito) anos;
- Cópia da Certidão de Casamento ou Nascimento;
- Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP;
- Exibição da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- (uma) fotografia 3x4 recente;
- Cópia do autenticada em Cartório dos documentos que comprovem a escolaridade exigida 
para  o  cargo/categoria  profissional/especialidade,  conforme descriminado nos  Editais  n.º 
01.01/2013;
- Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar inteiramente quite com 
as  demais  exigências  legais  do  órgão  fiscalizador  e  regulador  do  exercício  profissional, 
conforme exigências do cargo pleiteado;
- Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação militar, quando couber;
- Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos;
- Declaração de que não possui condenação criminal transitada em julgado e não cumprida;
- Declaração de não ter sido demitido por justa causa do serviço público;
- Apresentar declaração negativa de acumula de cargos públicos, ou quando for o caso de 
acumulação  legal  e  sobre  recebimentos  de  proventos  decorrentes  de  aposentadoria  ou 
pensão, de acordo com o previsto no art. 37, XVI, XVII e §10 da Constituição Federal.
- Atestado  médico  comprovando  perfeitas  condições  para  o  exercício  do  emprego;  
(caso  o  diagnostico  comprove  incapacidade  pra  o  exercício  do  emprego,  o 
candidato estará automaticamente desclassificado).
- Comprovante de Residência atualizado;
 


