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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Gabinete do Prefeito
D E C R E T O  Nº 15/13 

 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, 
 

D   E   C   R   E   T   A 
 

 Art. 1º. Ficam fixados os preços públicos para venda de mudas, folhas e galhos triturados e 
composto orgânico, em conformidade com a tabela abaixo: 
Mudas Nativas................................................................................................  R$ 1,00 a unidade 
Mudas para Arborização Urbana................................................................... R$ 3,00 a unidade 
Mudas de Flores Diversas.............................................................................. R$ 0,55 a unidade 
Folhas e Galhos Triturados............................................................................ R$ 30,00 a tonelada 
Composto Orgânico.......................................................................................  R$ 80,00 a tonelada 
 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 04 de fevereiro de 2013. 
 
 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO 
PREFEITO  

 

MUNICIPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, considerando interesse 
público e a necessidade de novas contratações através do presente, convoca as 
pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos Huma-
nos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para o 
Concurso público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público, realizado 
em 16 de outubro de 2011, de acordo com Edital nº 001/2011, de 26 de agosto 
de 2011.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no 

dia 27 de fevereiro de 2013, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, 
às 12h:45min, munido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame 
pré-admissional), e o exames abaixo relacionados.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário acima mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;  
•Carteira de Trabalho;
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certificado de Reservista (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual 
e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médi-
cos de Hemograma completo, Urina l, Raio X do Tórax e Coluna;
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo (Licença Profis-
sional);
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
•Obs: Trazer os originais para conferência.
Cianorte, 06 de fevereiro de 2013.

_______________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA

CHEFE DA DRH

CARGO: AGENTE FISCAL 
NOME                    CLASSIFICAÇÃO  
RODRIGO HENRIQUE BORGES                  7º 
EVERTON DANILO BORGES                 8º 

Secretaria de Administração
Div. de Recursos Humanos
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho;
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certificado de Reservista (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e 
Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos;
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raios-X do Tórax e Coluna;
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo(Licença Profis-
sional);
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
Obs.: Trazer todos os documentos originais para conferência. 
Cianorte, 06 de fevereiro de 2013.

MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA
CHEFE DO RECURSOS HUMANOS

MUNICIPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 072/2013-SEC/ADM

  
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-
ções, que lhe são conferidas por lei, e
  

RESOLVE:

Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de MANOELA ANDRÉ 
AVELINO, classificada em 21º (vigésimo primeiro) lugar, para o cargo de EN-
FERMEIRA, no Concurso Público, regulamentado pelo Edital n.º 001/2009, 
de 17 de abril de 2009, em pleitear a sua nomeação para o referido cargo, tendo 
em vista o não cumprimento da exigência do edital de convocação, publicado 
no Órgão Oficial Eletrônico do Município, Edição nº 0010, de 25 de janeiro de 
2013. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 04 de fevereiro de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, considerando interesse público e a necessidade de 
novas contratações através do presente, convoca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de 
Recursos Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para o Concurso público, tendo 
em vista a aprovação no Concurso Público, realizado em 16 de outubro de 2011, de acordo com Edital nº 001/2011, de 
26 de agosto de 2011. 

O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 27 de fevereiro de 
2013, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min, munido de Atestado Médico de saúde 
ocupacional (Exame pré-admissional), e o exames abaixo relacionados. 
 O não comparecimento do candidato no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar da data da publicação 
deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial na data e horário acima mencionado implicará na perda 
automática do direito a nomeação. 
CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO 
NOME                    CLASSIFICAÇÃO  
ANDERSON MOREIRA DE LIMA                  3º 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 01(uma) foto 3x4 recente;   
 Carteira de Trabalho; 
 Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia); 
 Carteira de Identidade (fotocópia); 
 C.P.F. (fotocópia); 
 Titulo de Eleitor (fotocópia); 
 Certificado de Reservista (fotocópia); 
 Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia); 
 Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia); 
 Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor; 
 Certidão Negativa do Cartório de Protestos; 
 Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 

residiu nos 5 (cinco) últimos anos 
 Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas; 
 Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, Raio 

X do Tórax e Coluna; 
 Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia); 
 Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo (Licença Profissional); 
 Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo); 
 Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio; 
 Certidão de tempo de serviço público anterior; 
 Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...). 
 Obs: Trazer os originais para conferência. 
Cianorte, 06 de fevereiro de 2013. 
 
 

_____________________________________________ 
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA 

CHEFE DA DRH 
 

MUNICIPIO DE CIANORTE 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, convoca as pessoas abaixo 
nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para 
nomeação para o cargo efetivo, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 24 de maio de 2009, de 
acordo com Edital nº 001/2009, de 17 de abril de 2009. 

O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 27 de fevereiro de 
2013, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min,  munido de Atestado Médico de saúde 
ocupacional (Exame pré-admissional), e o exames abaixo relacionados. 
 O não comparecimento do candidato no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar da data da publicação 
deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial na data e horário acima mencionado implicará na perda 
automática do direito a nomeação. 
CARGO: ENFERMEIRO 
NOME                                                                    CLASSIFICAÇÃO 
JEAN CARLOS BEZ FONTANA                                 24º 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 01(uma) foto 3x4 recente; 
 Carteira de Trabalho; 
 Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia); 
 Carteira de Identidade (fotocópia); 
 C.P.F. (fotocópia); 
 Titulo de Eleitor (fotocópia); 
 Certificado de Reservista (fotocópia); 
 Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia); 
 Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia); 
 Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor; 
 Certidão Negativa do Cartório de Protestos; 
 Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 

residiu nos 5 (cinco) últimos anos 
 Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas; 
 Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, Raio 

X do Tórax e Coluna; 
 Comprovante de escolaridade (fotocópia); 
 Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo (Licença Profissional); 
 Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo); 
 Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio; 
 Certidão de tempo de serviço público anterior; 
 Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...). 
 Obs: Trazer os originais para conferência. 
Cianorte, 06 de fevereiro de 2013. 
 

____________________________________________ 
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA 

CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

MUNICIPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, convoca as 
pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos Humanos, a fim de 
providenciar a documentação necessária para nomeação para o cargo público, tendo em 
vista a aprovação no Concurso Público realizado em 16 de outubro de 2011, de acordo 
com Edital nº 001/2011, de 26 de agosto de 2011.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 27 
de fevereiro de 2013, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-Pr, às 12:45 horas, 
munida de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admissional), e os 
exames abaixo relacionados.
  O não comparecimento do candidato no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar da data 
da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial na data e horário 
acima mencionado implicará na perda automática do direito a nomeação.

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM     
NOME                CLASSIFICAÇÃO 
GISLAINE GALHARDO                           17° 
ROSIMARI MARQUES                           18° 
ROZIMEIRE GORETE TOZZO DIAS                           19° 
CLAIR PEREIRA                           20° 
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