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DISPENSA Nº 26/2019
 EXTRATO DE CONTRATO Nº 79/2019
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: FABIO DE LUCENA BRITO - ME
 OBJETO: Troféus e medalhas Pridema Bike
 VALOR: R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) 
 VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 26/2019
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: Jocinei Pereira
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 06 de agosto de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita

7° EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
Edital n° 001/2016

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o Edital de Concurso Público n.º 001/2016, de 22 de junho de 2016, CONVOCA os 
candidatos aprovados e classificados especificados abaixo, para que compareçam de 08/08/2019 até 
14/08/2019 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, das 
8h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min, para dar início ao processo de admissão, munidos 
de documentos de identidade original, ou qualquer documento oficial para identificação. Os candidatos 
deverão fazer a retirada da lista de documentos necessários para admissão, bem como realizar o 
agendamento dos horários dos exames.
 Os aprovados e convocados do cargo de Professor deverão comparecer no LABORATÓ-
RIO PRO-SAÚDE, localizado à Rua Quinze, 257- Sala A - Centro – Primeiro de Maio, (43) 3235-2158, 
no dia 15/08/2019, das 07hs às 10hs, munidos de carteira de identidade para realização de exames 
laboratoriais.
 Os aprovados e convocados do cargo de Professor, deverão comparecer na LABCEN-
TER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, localizado à Rua Dr. Gervásio de Morales, nº 638 
- Centro - Sertanópolis, (43) 3232-1351, no dia 22/08/2019, das 13hs às 17hs, munidos de carteira de 
identidade para realização de exame clínico.
 CARGO: PROFESSOR
 Classificação       Candidato                                                         RG/UF
  32º       ROSINEIDE APARECIDA POLICARPO  5.073.190-1 SSP/Pr
 33º       HERICA REGINA DE SOUZA FRAGASSO  8.674.813-4 SSP/Pr
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 06 de agosto de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal
 

9° EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
Edital n° 002/2016

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Edital de Concurso Público nº 002/2016, de 22 de junho de 2016, CONVOCA o candidato 
aprovado e classificado especificado abaixo, para que compareça de 08/08/2019 até 14/08/2019 no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, das 8h00min às 
11h30min e das 13h00min às 16h30min, para dar início ao processo de admissão, munido de docu-
mentos de identidade original, ou qualquer documento oficial para identificação. O candidato deverá 
fazer a retirada da lista de documentos necessários para admissão, bem como realizar o agendamento 
dos horários dos exames.
 O aprovado e convocado neste Edital, deverá comparecer no LABORATÓRIO PRO-
SAÚDE, localizado à Rua Quinze, 257- Sala A - Centro – Primeiro de Maio, (43) 3235-2158, no dia 
15/08/2019, das 07hs às 10hs, munido de carteira de identidade para realização de exames laborato-
riais.
 O aprovado e convocado neste Edital, deverá comparecer na LABCENTER LABORA-
TÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, localizado à Rua Dr. Gervásio de Morales, nº 638 - Centro - Serta-
nópolis, (43) 3232-1351, no dia 22/08/2019, das 13hs às 17hs, munido de carteira de identidade para 
realização de exame clínico.
 CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
 Classificação        Candidato               R. G.
 4º        JANAINA MARTINS PEREIRA CHICARELI 7.053.965-9 SSP/PR
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 06 de agosto de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

DECRETO Nº 4.748/2019. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei.
 DECRETA:
 Artigo 1º. A pedido e conforme Parecer Jurídico n. 002/2010, fica reconhecido à prescri-
ção do Imposto Predial e Territorial Urbano dos seguintes imóveis e respectivos anos:
 Inscrição  Cadastro CD Exercício
 01.01.114.0429-001 2.118 01 1998
 01.01.109.0336-001 2.017 01 2005 e 2006
 01.01.043.0036-001 749 01 1997 e 1998
 01.01.102.0085-001 672 01 1997 e 1998
 01.01.099.0293-001 1.834 01 1997, 1998, 1999, 2000 e 2002
 Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em, 30 de julho de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2019
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ALC SERVICOS MEDICOS LTDA 
ME, celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Pú-
blico, com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no 
CNPJ sob o nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita, Sra. BRUNA DE OLIVEI-
RA CASANOVA, brasileira, solteira, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, 
residente e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: CLÍNICA MÉDICA PRIDEMA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 27.124.873/0001-62, com sede na Rua Dezoito, 251, CEP: 86140-00, Pri-
meiro de Maio, Estado do Paraná, neste ato representado por seu sócio-administrador SR. WILSON 

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 113/2019
Pregão Presencial nº 056/2019

 O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, no exercício das atri-
buições que lhe confere a Portaria nº. 001/2019, de 03/01/2019, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 19/08/2019 às 09 horas, no endereço sito a Rua Santo Inácio, 
161, FLORESTÓPOLIS – PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, 
conforme especificado no Edital de Licitação nº 113/2019 na modalidade de Pregão Presencial nº 
056/2019.
 Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado ou 
através do link: http://portal.florestopolis.pr.gov.br/.
 Objeto da Licitação: Aquisição de equipamentos permanentes para a agência do trabalha-
dor e para o paço da prefeitura municipal de Florestópolis.
 Valor Total Máximo: R$ 6.383,00 (Seis Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais).
 FLORESTÓPOLIS, 06 de agosto de 2019.

Devanir de Abreu - Pregoeiro

EXTRATO DE ADITIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
 ESTADO DO PARANÁ 
 TERMO DE ADITIVO - Nº 002 AO CONTRATO Nº 020/2019.
 LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Florestópolis.
 LOCADORES: José Alexandre Ravagnani e Cássia Silvana Tizziani.
 OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato administrativo nº 
020/2019 por mais 03 (três) meses, ou seja, até o dia 06 de novembro de 2019.
 EMBASAMENTO LEGAL: Efetivado com amparo no artigo 62, § 3°, I, da Lei de Licita-
ções, que determina que as locações não se submetem aos prazos prescritos no art. 57, pois aos 
contratos de locação aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 da Lei Federal nº 8.666/1993 e previsão 
contratual estipulada na Cláusula Sexta do Contrato Administrativo nº 020/2019.
 DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 05.08.2019

EDITAL 012/2019
 A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sra. ERI-
CA MARA BARRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, com fundamento no art. 27 
da Lei Municipal n.º 999/97, FAZ SABER
 A quem interessar possa o resultado provisório da Sindicância Social dos candidatos a 
Membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente deste Município.

 1. Abre-se prazo para recurso quanto a classificação acima descrita nos dias 07 a 09 de 
agosto de 2019.
 2. Os recursos deverão ser protocolados na Secretaria de Assistência Social, localizada 
na Rua Rosa Imperatore Alves, nº 1250, em Alvorada do Sul – PR, em horário de funcionamento das 
8h às 11h30min e das 13h às 17h.
 Pelo que se expediu o presente EDITAL que será publicado e afixado na forma da lei.
 Edifício da Secretaria de Assistência Social aos seis dias do mês de agosto de 2019. 

ERICA MARA BARRO - Presidente CMDCA

 Cargo: Secretario do Meio Ambiente 
 Departamento de Meio Ambiente 
 Servidor (comissionado): Ana Estela Vieira Navarro 
 Cargo: Procuradora Geral 
 Procurador Jurídico
 Servidor: Deivid José da Silva  
 Cargo: Técnico em Informática 
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Gabinete do Prefeito de ALVORADA DO SUL, Estado do Paraná, aos 06 dias do mês de
agosto do ano de dois mil e dezenove.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito de Alvorada do Sul

DECRETO Nº 220/2019
 SÚMULA: Convoca a realização da XI Conferência Municipal da Assistência Social
 O Prefeito do Município de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando as orientações do CEAS – Conselho Estadual de Assistência Social, conforme o 
Informe n° 001/2019 e Ofício Circular n° 002/2019, que dispõe sobre o regulamento da XIII Conferência 
Estadual de Assistência Social:
 DECRETA:
 ART. 1º - Convocar a XI Conferência Municipal de Assistência Social, no dia 27 de agosto 
de 2019, no Centro de Convivência do Idoso – CCI, sito à Rua Francisco Palma Cano, s/nº, a partir das 
13h00min, sob a responsabilidade do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
 ART. 2º - A XI Conferência Municipal de Assistência Social terá como objetivo debater 
sobre o tema: “Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social.”
 ART. 3º - A XI Conferência Municipal de Assistência Social será presidida pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social – CMAS, sob a coordenação da comissão organizadora à cargo da 
presidente do CMAS.
 ART. 4ª - As normas da organização e funcionamento da XI Conferência Municipal de 
Assistência Social serão deliberadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social, no inicio da Con-
ferência, sendo apresentadas, discutidas e aprovadas.
 ART. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, 06 de agosto de 2019.

Marcos Antonio Voltarelli
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL EDITAL N°031/2019
 CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – REGIME ESPECIAL
 Pelo presente instrumento de contrato, MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL, ESTADO 
DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, cadastrada no CNPJ sob o n. 75.132.860/0001-88, 
com sede na Praça Prefeito Antonio de Souza Lemos, 32 neste ato devidamente representado pelo 
Exmo.sr. Prefeito Municipal  MARCOS ANTONIO VOLTARELLI, brasileiro, casado, portador do RG n° 
3.639.237-1  - SSP/PR e do CPF n°499.494.979-49, aqui denominado “CONTRATANTE”, e SANDRA 
ALICE DO NASCIMENTO,  RG n°.8.953.585-9,  CPF n°061.632.529-00 e PIS/PASEP n° 1308812453-
5,  residente na Rua Geraldo Martins Ramos, nº121, no município de ALVORADA DO SUL – PARANÁ, 
aqui denominado “CONTRATADO”, nos termos do inciso IX do artigo 27 da Constituição Estadual, 
da Lei Municipal 1463-2007 e o constante no Processo PSS-2009 aberto pelo Edital nº007/2019 de 
27 de março de 2019, Homologado Resultado Final pelo Edital nº. 013/2019, de 20 de maio de 2019, 
celebram o presente CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO EM REGIME ESPECIAL, mediante 
as cláusulas abaixo discriminadas:
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
 Constitui objeto deste contrato, a prestação de serviço por parte do contratado na função 
de ENTREVISTADOR SOCIAL, em Regime de Trabalho de 40 horas semanais, junto à sede da contra-
tante, conforme designação. 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
 A vigência do presente contrato será de 05/08/2019 e término em 04/08/2020.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da doação orçamentá-
ria nas rubricas relacionadas 08.243.0008.6027 – Atividades Relativas ao  Desenvolvimento Social, 
319011.01.01 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.
 CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO
 A remuneração obedecera às disposições contidas na Lei Municipal 1220/03 e altera-
ções.
 CLÁUSULA QUINTA – DOS DESCONTOS OBRIGATORIOS
 Será descontado da remuneração do contratado o valor correspondente a titulo de contri-
buição previdenciária (RGPS – Regime Geral da Previdência Social), bem como o valor corresponden-
te e titulo de Imposto de Renda, de acordo com a legislação especifica sobre cada uma das deduções.
 Caso o contratado já seja contribuinte do teto da previdência, e se comprovado, referido 
desconto fica dispensado.
 CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS
 Ao contratado em regime especial aplicam-se os seguintes direitos:
 I – décimo terceiro salário; II – férias; III – licença paternidade de 5 (cinco) dias; IV - afas-
tamento decorrente de casamento ate 5 (cinco) dias, luto por falecimento do cônjuge, filho, pai mãe 
e irmão até 5 (cinco) dias; V – licença para tratamento de saúde e acidente de trabalho na forma da 
legislação previdenciária aplicável ao regime geral; VI – direito de petição na forma prevista pelo art. 
261 a 263 da Lei n° 6174/70; 
 CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEVERES – São deveres do contratado em regime especial: 
I – assiduidade; II – pontualidade; III – urbanidade; IV – discrição; V – lealdade e respeito às instituições 
constitucionais e administrativas a que servir; VI – observância das normas legais e regulamentares; VII 
– obediência as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; VIII – levar ao conhecimen-
to de autoridade superior irregularidade de que tiver ciência; IX – zelar pela economia e conservação 
do material que lhe for confiado; X – guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza 
reservada de que tenha conhecimento em razão da função; XI – apresentar-se decentemente trajado 
em serviço ou com uniforme que lhe for destinado para o caso; XII – proceder na vida publica e privada 
de forma a dignificar sempre a função publica; XIII – submeter-se à perícia medica que for determinada 
pela autoridade competente; XIV – comparecer à repartição às horas de trabalho ordinário e às de 
extraordinário, quando convocado, executando os serviços que lhe competirem.
 CLÁUSULA OITAVA – DAS PROIBIÇÕES – O contrato em regime especial não poderá:
 I – referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho, às autoridades 
e atos da administração publica, federal ou estadual, podendo, porem, em trabalho assinado, criticá-los 
do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço; II – retirar, modificar ou substituir, sem 
previa autorização da autoridade competente, qualquer documento de órgão estadual, com o fim de 
criar direito ou obrigação ou de alterar a verdade dos fatos; III – valer-se da função para lograr proveito 
pessoas em detrimento da dignidade da mesma; IV – promover manifestações de apreço ou desapre-
ço e fazer circular ou subscrever lista de donativos, no recinto de serviço; V – enquanto na atividade, 
participar de diretoria, gerência, administração. Conselho Técnico ou Administrativo de empresa ou 
sociedade comercial ou industrial: a) contratante ou concessionária de serviço publico estadual; b) for-
necedora de equipamento ou material de qualquer natureza ou espécie, a qualquer órgão estadual; VI 
– praticar usura em qualquer de suas formas; VII – receber propinas, comissões, presente e vantagens 
de qualquer espécie, em razão da função; VIII – revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que 
tenha ciência, em razão da função, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial 
ou administrativo; IX – cometer a pessoa estranha ao serviço do Estado, salvo nos casos previstos em 
lei, o desempenho de encargo que lhe competir, X – censurar pela imprensa as ou por qualquer outro 
órgão de divulgação publica as autoridades constituídas, podendo, porem, faze-lo em trabalhos assi-
nados, apreciando atos dessas autoridades sob o ponto de vista doutrinário, com animo construtivo; 
XI – entreter-se nos locais e horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas 
ao serviço; XII – atender pessoas estranhas ao serviço, no local de trabalho, para o trato de assuntos 
particulares; XIII – empregar matérias e bens do Estado, em serviço particular, ou, sem autorização 
superior, retirar objetos de órgãos estaduais; XIV – aceitar representações de Estados estrangeiros; 
XV – incidir greves; XVI – exercer comercio entre os colegas de trabalho; XVII – valer-se da função para 
melhor desempenhar atividades estranha às suas funções ou para lograr qualquer proveito, direta ou 
indiretamente, por si ou por interposta pessoa.
 CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO – O contrato em regime especial rescinde-se:
 I – pelo descumprimento dos deveres previstos na clausula sétima do presente contrato; 
II – pela transgressão das proibições da clausula oitava do presente contrato; III – incidência em qual-
quer das hipóteses previstas na Lei n° 1550/08: 
Parágrafo único – As infrações disciplinares serão apuradas pelo órgão contratante mediante averi-
guação sumaria no prazo máximo de 30 (trinta) dias assegurada o contraditório e a ampla defesa, 
conforme previsão legal.
  CLÁUSULA DECIMA – DA EXTINÇÃO – O contrato em regime especial extingue-se: 
 I – pelo termino do prazo contratual; II – por iniciativa das partes mediante comunicação 
escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; III – por conveniência do órgão ou entidade con-
tratante.
 E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presente de duas testemunhas.
 Alvorada do Sul, 05 de agosto de 2019.  

MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL
SANDRA ALICE DOS NASCIMENTO

 TESTEMUNHAS: 1-____________________________________                                             

EDITAL Nº032/2019.
 O Prefeito Municipal de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, convoca o candidato apro-
vado no Processo de Seleção Simplificado – PSS, aberto pelo Edital n.º 007/2019 – de 27/03/2019, e 
inscrições homologadas no dia  30/04/2019, e  divulgado resultado final pelo edital nº013/2019 – de 
20/05/2019, abaixo descritos, para efetivar contratação.
CLASSIFICAÇÃO    NOME                                 CARGO         IDENTIDADE
01             PRISCYLLA GONÇALVES MORENO   EDUCADOR SOCIAL  9.857.078-0  - SSP
 O candidato deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos, desta Prefeitura Muni-
cipal, no prazo de 05(cinco) dias uteis para procedimentos de nomeação.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NA, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 63/2017 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Pregão Nº. 25/2017.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: MARIA SUELI TAVARES DOS SANTOS 92517161968 INSCRITO SOB 

CNPJ Nº. 13.472.548/0001-86
 PREGÃO:25/2017
 CONTRATO: 63/2017
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         1160          14.001.04.122.0002.2009          504 3.3.90.39.00.00        Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 63/2017 nas 
condições previstas na legislação vigente. 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de dois  
de agosto de 2019 para 02 de agosto de 2020
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ANTERIOR-
MENTE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 
 DATA DE ASSINATURA: 02/08/2019 

AVISO DE LICITAÇÃO
 Comunicamos aos interessados que será disponibilizada a licitação a seguir: Pregão Pre-
sencial nº 016/2019. OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TRANSPORTE E DES-
CARREGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO (CONFORME MEDIDAS ANEXAS) DO MUNICÍPIO DE 
MANDAGUAÇU PARA ALVORADA DO SUL. CONTENDO O SERVIÇO DE DESCARGO DO MESMO. O 
edital acima será disponibilizado e poderá ser obtido através do site www.alvoradadosul.pr.gov.br, quais-
quer informações necessárias pelo fone (43) 3157-1006 ou 3157-1008 ou ainda pelo email: licitação@al-
voradadosul.pr.gov.br. Serão respeitas as prerrogativas das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014.  
Alvorada do sul-PR, 05 de agosto de 2019. Roberes Rivelino da Silva- decreto 02/2019.

EDITAL Nº011/2019
 EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE GABARITOS PROVISÓRIOS E CADERNOS DE PROVA
 A Comissão Organizadora do Processo Seletivo – PSS 001/2019, constituída através da 
portaria 094/2019 de 10 de junho de 2019, no exercício de suas atribuições, DIVULGA OS GABARITOS 
PROVISORIOS DA PROVA ESCRITA OBJETIVA E CADERNOS DE PROVA, realizada no dia 04 de 
agosto de 2019.

 Edifício da Secretaria Municipal de Saúde, aos 05 de agosto do ano de 2019.
DIONISIO SPIRANDIO - Presidente da Comissão

VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretário Municipal de Saúde


