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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Chamamento Público 03/2014
A Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Licitações, torna público para ciência dos interessados, que estará aberto a partir do dia 22 de julho de
2014, o Credenciamento de Pessoas Jurídicas para a Contratação de Serviços
Médicos Hospitalares pelo Município de Cianorte, estabelecidas ou não no município de Cianorte, Estado do Paraná.
O Edital de chamamento poderá ser examinado ou retirado no Setor de Licitação, no Centro Cívico, 100, nos horários das 08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:30.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Credenciamento no endereço referido ou pelo telefone
(44) 3619-6208.
Cianorte, em 21 de julho de 2014.
Rogério Sossai
Secretário Municipal de Saúde

Div. de Recursos Humanos
MUNICÍPIO 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 público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em
06 de abril de 2014, de acordo com Edital nº 001/2014, de 13 de fevereiro de
2014.
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.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 06
de agosto de 2014, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-Pr, às 12:45 horas,
unido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admissional), e os
exames abaixo relacionados.
CARGO: PROFESSOR			
NOME					
CLASSIFICAÇÃO
SILVANA APARECIDA GUIETTI DE OLIVEIRA		
01°
AIDÊ CANDIDO DA SILVA				
02°
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ROSIMEIRE LUCHETTI				
03°
CLEBER DOS SANTOS GONÇALVES			
04°
GISLAINE CRISTINA PAVÃO				
05°
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 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 todos os documentos originais para conferência.
Cianorte, 23 de Julho de 2014.
OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS
MUNICÍPIO 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 público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado
em 06 de abril de 2014, de acordo com Edital nº 001/2014, de 13 de fevereiro
de 2014.
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
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a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 06
de agosto de 2014, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-Pr, às 12:45 horas,
unido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admissional), e os
exames abaixo relacionados.
CARGO: PROFESSOR			
NOME					
CLASSIFICAÇÃO
PAULA FAGUNDES VARGAS				
06°
FRANCIELI APARECIDA MANZOTTI			
07°
CLAUDIA ROBERTA DA SILVA PICHITELI BIANO		
08°
MÔNICA CRISTINA MALACO FRANCISCO		
09°
FRANCIANE LOPES FAVORETTO TERUEL		
10°
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 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 todos os documentos originais para conferência.
Cianorte, 23 de Julho de 2014.
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um Otorrinolaringologista e exame de sanidade física;
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
Obs.: Trazer todos os documentos originais para realização da conferência.
Cianorte, 23 de Julho de 2014.
OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

Secretaria de Bem Estar Social
RESOLUÇÃO Nº 01, DE 16 DE JULHO DE 2014
O Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente de
Cianorte – CMDCA, em reunião extraordinária realizada no dia 25 de junho de
2014, às 08 horas e 30 minutos, na sede do Conselho Tutelar, no uso das competências e atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 3.467, de 19
de maio de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a doação de um terreno com área de 600m², conforme matricula 24097, imóvel data nº01ª 21, da quadra 16, zona 06, Cianorte-Pr e
mais R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), como contrapartida do Município,
para a construção de uma sede do Conselho Tutelar, em caso de aprovação do
projeto pelo CDECA.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Claudia Nunes Veloso Marchini
Presidente do CMDCA

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS
MUNICÍPIO 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 público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em
24 de março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de fevereiro de
2013.
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.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 06
de agosto de 2014, 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.
CARGO: EDUCADOR INFANTIL – 40 HORAS
NOME					
CLASSIFICAÇÃO
MARIA LUISA CANDIDO				
47°
DENISE BARBOSA DA SILVA CHIARAGATTO		
48°
APARECIDA VIOLADA PEREIRA			
49°
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho (fotocópia);
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (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, exame médico de
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