MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Estado do Paraná
EDITAL Nº 002/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais e conforme previsto nas Leis Municipais nº 3.126, de 08 de dezembro de 2005 e nº 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 dos candidatos aprovados e classificados dentro do número limite de vagas
existentes na seleção pública para o preenchimento das funções de Enfermeiro e Odontólogo,
conforme consta no Anexo Único deste Edital.
1.1 Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito a Avenida
Presidente Bernardes, 809, no dia 20/02/2009, às 14:00 horas para sua contratação.
Solicitamos ainda que sejam trazidos os seguintes documentos:
a) Fotocópia da carteira de identidade (R.G);
b) Fotocópia da certidão de nascimento/casamento;
c) Fotocópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
d) Cartão de vacina dos filhos menores de 05 anos;
e) Fotocópia do certificado de reservista ou alistamento militar (candidatos do sexo masculino);
f) Fotocópia do título de eleitor com comprovante de estar quite com as obrigações eleitorais;
g) Cadastro de Pessoa Física (CPF), fotocópia;
h) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
Av. Presidente Bernardes, 809 Centro – Telefone (43) 3255-8600 – Caixa Postal 83 – CEP 86600-000 – Rolândia – Paraná

i) Cartão do PIS/PASEP;
j) Cópia autenticada do comprovante de escolaridade exigida para o emprego público;
k) Registro no Conselho de Classe habilitando o exercício da profissão no Estado do Paraná,
quando couber;
l) Comprovante de pagamento da anuidade, do respectivo Conselho de Classe, referente ao ano de
sua admissão, quando couber;
m) Comprovante de experiência, quando couber;
n) Certidão de antecedentes criminais, devendo apresentar certidão emitida pelo cartório criminal;
o) 01 foto 3X4;
p) Declaração de não-acumulação de empregos ou funções público.

Observações:
a) O local de residência e domicílio deverá ser comprovado por meio da apresentação do último
talão de energia elétrica e/ou de conta de água, expedidos em data anterior à contratação, ou por
meio legal. O candidato deverá assinar, no ato da contratação, termo de responsabilidade indicando
e afirmando o endereço completo de sua residência e domicílio.
b) A documentação solicitada deverá ser entregue no Departamento de Recursos Humanos, sob
pena de eliminação do processo seletivo.

Rolândia, 16 de Fevereiro de 2.009.

MARK ALMEIDA
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO ÚNICO do Edital 001/2009
CARGO: ENFERMEIRO
VAGAS UNIVERSAIS
Inscrição

Nome do Candidato

Num Rg

25001954

SUELLEN KARINA DE OLIVEIRA

7.515.435-6

CARGO: ODONTÓLOGO
VAGAS UNIVERSAIS
Inscrição

Nome do Candidato

Num Rg

25001421

KARLA GIOVANA BAVARESCO ULINSKI

5.769.042-9
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