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Gestão 2017 / 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 007/2017
Concurso Público 001/2015

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVÃO, ESTADO DO PARANÁ,
Senhor EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista o disposto no Art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e nas
demais Leis que regem a espécie e, considerando a Homologação do resultado do Concurso
Público objeto do Edital nº 001/2015, TORNA PUBLICA A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO
APROVADO ao Cargo de ENGENHEIRO CIVIL, o Senhor TOMAZ RICHARD THIENGO,
Classificado em 2º Lugar, com a nota 82,50, relacionado no Anexo Único do Decreto
Municipal nº 1288/2015 que fez a devida Homologação, para provimento de cargos do quadro
efetivo da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão –Pr. Os documentos devem ser
apresentados pelo/a candidato/a no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da
convocação da Prefeitura.

O Candidato aprovado acima, relacionado, deverá comparecer na Divisão de Recursos
Humanos até o dia 22 de março de 2017, até as 17h00, para apresentação, entrega dos
documentos exigidos no referido Edital.
Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento
e declaração ou as suas apresentações de forma não adequadas, conforme estabelecido
acarretará o não cumprimento das exigências deste Edital, e não aprovação do Candidato
para etapa seguinte.
O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e,
consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para qual foi aprovada, podendo
o Município Santa Cecília do Pavão, convocar o candidato imediatamente posterior,
obedecendo à ordem de classificação.
.
Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão, em 15 de março 2017.
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