MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Estado do Paraná
EDITAL Nº 035/2007
CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA
O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais e conforme previsto nas Leis Municipais nos 3.126, de 08 de
dezembro de 2005 e 3.145, de 23 de dezembro de 2005, que dispõem sobre a
contratação de pessoal para a execução de Programas Descentralizados na área de
Saúde Pública e executados por meio de convênio com o Governo Federal,
denominado Programa Saúde da Família - PSF, e, ainda, de acordo com Edital
nº 002/2006, resolve:
TORNAR

PÚBLICA

1. A convocação da candidata Adriana Christina Betoni, inscrição
nº 25001234 e portadora do RG nº 6.687.142-8, aprovada e classificada dentro do
número limite de vagas existentes na seleção pública para o preenchimento da
função de Enfermeiro, para submeter à verificação de compatibilidade da
deficiência da qual é portadora com o exercício das atribuições do cargo citado
acima.
1.1 A candidata deverá comparecer no dia 11 de junho de 2007, as 8h30min, na
Ocupacional Saúde, localizada na rua Santos Dumont nº 437, Centro - Rolândia-Pr.,
munida do comprovante original de identificação.
1.2 Caberá à candidata o conhecimento e comparecimento, conforme estabelece
este Edital. Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos
procedimentos exigidos.
1.3 Não haverá segunda chamada para a Perícia Médica, importando a ausência da
candidata por qualquer motivo, inclusive moléstia, acidente ou outro fato, na sua
eliminação automática do concurso.
1.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concursos da
Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina –
COPS/UEL em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração de Rolândia.
Rolândia, 01 de junho de 2007.
Eurides Moura
Prefeito do Município
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