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área supericial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8791.
LXXXV – Matrícula n°. 10.068: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados),
Lote 12, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 207, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida,
sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes
divisas e confrontações: ‘‘Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 11 da quadra 04 e Lote 12 da
Quadra 04. segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente),
até encontrar divisa com o Lote 13 da Quadra 04, delexiona à direita segue confrontando com o Lote 13
da Quadra 04 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa com Araey Maneti e
outros, delexiona a direita e segue confrontando com o Aracy Maneti e outros por uma distância de 10,00
metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 11 da Quadra 04, delexiona a direita e segue confrontando
com o Lote 11 da Quadra 04, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar com a Rua Orlando
Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com área supericial de
200,00 m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8792.
LXXXVI – Matrícula n°. 10.069: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados),
Lote 13, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 197, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida,
sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes
divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 12 da quadra 04 e Lote 13 da
Quadra 04, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente),
até encontrar divisa com o Lote 14 da Quadra 04, delexiona à direita segue confrontando com o Lote 14
da Quadra 04 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa com Aracy Maneti e
outros, delexionaa direita e segue confrontando com o Aracy Maneti e outros por uma distância de 10,00
metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 12 da Quadra 04, delexiona a direita e segue confrontando
com o Lote 12 da Quadra 04, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com área supericial de
200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8793.
LXXXVII – Matrícula n°. 10.070: Imóvel urbano com 253,00m2 (duzentos e cinquenta e três
metros quadrados), Lote 14, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 187, Jardim Geraldo
Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “lnicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 13 da
quadra 04 e Lote 14 da Quadra 04, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de
12,65 metros, (frente), até encontrar divisa com a Rua João Carlos Texeira, delexiona à direita segue confrontando com a Rua João Carlos Texeira por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar
a divisa com Aracy Maneti e outros, delexiona a direita e segue confrontando com Aracy Maneti e outros
por uma distância de 12,65 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 13 da Quadra 04, delexiona
a direita e segue confrontando com o Lote 13 da Quadra 04, uma distância de 20,00 metros, (lado direito),
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um
polígono com área supericial de 253,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8794.
LXXXVIII – Matrícula n°. 10.071: Imóvel urbano com 196,30m2 (cento e noventa e seis metros e trinta centímetros quadrados), Lote 01, quadra n° 05, Localizado na Rua Takashi Makita, n° 365,
Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio,
Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa com
Aracy Maneti e Outros e divisa com Rua Takashi Makita, segue confrontando com a Rua Takashi Makita
por uma distância de 9,82 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 02 da Quadra 05, delexiona à
direita segue confrontando com o Lote 02 da Quadra 05 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo),
até encontrar a divisa com o Lote 06 da Quadra 05, dellexiona à direita e segue confrontando como Lote 06
da Quadra 05, uma distância de 9,81 metros (fundos), até encontrar divisa com o Aracy Maneti e Outros,
dellexiona á direita e segue confrontando com Aracy Maneti e Outros, uma distância de 20,00 metros, (lado
direito), até encontrar divisa com a Rua Takashi Makita ponto de partida da presente descrição, fechando
assim um polígono com área supericial de 196,30 m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8795.
LXXXIX – Matrícula n°. 10.072: Imóvel urbano com 196,00m2 (cento e noventa e seis metros
quadrados), Lote 02, quadra n° 05, Localizado na Rua Takashi Makita, n° 355, Jardim Geraldo Fernandes
de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as
seguintes div isas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa com Lote 01 da Quadra 05 e
divisa com Rua Takashi Makita, segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância de 9,80
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 03 da Quadra 05, delexiona à direita segue confrontando
com o Lote 03 da Quadra 05 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa com o
Lote 05 da Quadra 05. delexiona à direita e segue confrontando como Lote 05 da Quadra 05, uma distância
de 9.80 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 01 da Quadra 05. delexiona á direita e segue confrontando com o Lote 01 da Quadra 05, uma distância de 20.00 metros, (lado direito), até encontrar divisa
com a Rua Takashi Makita ponto de partida da presente descrição, tèchando assim um polígono com área
supericial de 196,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8796.
XC – Matrícula n°. 10.073: Imóvel urbano com 229,00m2 (duzentos e vinte nove metros quadrados), Lote 03, quadra n° 05, Localizado na Rua Takashi Makita, n° 355, Jardim Geraldo Fernandes de
Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as
seguintes divisas e confrontações: “lnicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 02 da Quadra 05 e
divisa com Rua Takashi Makita, segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância de 11,45
metros, (frente), até encontrar divisa com a Rua Benedito Munhoz, delexiona à direita segue confrontando
com a Rua Benedito Munhoz por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa com o
Lote 04 da Quadra 05, delexiona à direita e segue confrontando como Lote 04 da Quadra 05, uma distância
de 11,45 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 02 da Quadra 05, delexiona à direita e segue
confrontando com o Lote 02 da Quadra 05, uma distância de 20,00 metros, dado direito), até encontrar
divisa com a Rua Takashi Makita ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com
área supericial de 229,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8797.
XCI – Matrícula n°. 10.074: Imóvel urbano com 229,00m2 (duzentos e vinte nove metros
quadrados), Lote 04, quadra n° 05, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 346, Jardim Geraldo Fernandes
de Almeida, sem benleitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 05 da Quadra 05
e divisa com Rua Orlando Chiampi, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de
11,45 metros, (frente), até encontrar divisa com a Rua Benedito Munhoz, delexiona à esquerda e segue
confrontando com o a Rua Benedito Munhoz por uma distância 20,00 metros, (lado direito), até encontrar a
divisa com o Lote 03 da Quadra 05, delexiona à esquerda e segue confrontando como Lote da Quadra 05,
uma distância de 11,45 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 05 da Quadra 05, delexiona à esquerda e segue confrontando com o Lote 05 da Quadra 05. uma distância de 20,00 metros, (lado esquerdo),
até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim
um polígono com área supericial de 229,00m2". Imóvel com cadastro municipal n° 8798.
XCII – Matrícula n°. 10.075: Imóvel urbano com 196,00m2 (cento e noventa e seis metros
quadrados), Lote 05, quadra n° 05, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 356, Jardim Geraldo Fernandes
de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as
seguintes divisas e confrontações: "Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 06 da Quadra 05
e divisa com Rua Orlando Chiampi. segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância
de 9,80 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 06 da Quadra 05. delexiona à esquerda e segue
confrontando com o Lote 06 da Quadra 05 por uma distância 20,00 metros, (lado direito), até encontrar a
divisa com o Lote 02 da Quadra 05, delexiona à esquerda e segue confrontando como Lote 02 da Quadra
05, uma distância de 9,80 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 06 da Quadra 05. delexiona
à esquerda e segue confrontando com o Lote 06 da Quadra 05, uma distância de 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando
assim um polígono com área supericial de 196,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8799.
XCIII – Matrícula n°. 10.076: Imóvel urbano com 196,20m2 (cento e noventa e seis metros e
vinte centímetros quadrados), Lote 06, quadra n° 05, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 366, Jardim
Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado
do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa com Aracy
Maneti e Outros e divisa com Rua Orlando Chiampi, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi
por uma distância de 9,81 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 05 da Quadra 05, delexiona à
esquerda e segue confrontando com o Lote 05 da Quadra 05 por uma distância 20,00 metros, (lado direito),
até encontrar a divisa com o Lote 01 da Quadra 05, delexiona à esquerda e segue confrontando como Lote
01 da Quadra 05, uma distância de 9,81 metros (fundos), até encontrar divisa com Aracy Maneti e Outros,
delexiona à esquerda e segue confrontando com Aracy Maneti e Outros, uma distância de 20,00 metros,
(lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto do partida da presente descrição,
fechando assim um polígono com área supericial de 196,20m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8800.
XCIV – Matrícula n°. 10.077: Imóvel urbano com 196,00m2 (cento e noventa e seis metros
quadrados), Lote 01, quadra n° 06, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 367, Jardim Geraldo Fernandes
de Almeida, sem benfeitorias, neste Municipio e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as
seguintes divisas e confrontações: "Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote de Aracy Manenti e
outros com a divisa do Lote 01 da Quadra 06, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 9,80 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 02 da Quadra 06, delexiona à direita segue
confrontando com o Lote 02 da Quadra 06 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar
a divisa com Aracy Manenti e outros, delexiona a direita e segue confrontando com Aracy Manenti e outros
por uma distância de 9,80 metros (fundos), até encontrar divisa com Aracy Manenti e outros, deilexiona a
direita e segue confrontando com Aracy Manenti e outros, uma distância de 20,00 metros, (lado direito),
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um
polígono com área supericial de 196,00m2”, Imóvel com cadastro municipal n° 8801.
XCV – Matrícula n°. 10.078: Imóvel urbano com 196,00m2 (cento e noventa e seis metros
quadrados), Lote 02, quadra n° 06, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 357, Jardim Geraldo Fernandes
de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 01 da Quadra 06 com
o Lote 02 da Quadra 06, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 9,80 metros,
(frente), até encontrar divisa com o Lote 03 da Quadra 06, delexiona à direita segue confrontando com o
Lote 03 da Quadra 06 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa com Aracy
Manenti e outros, delexionaa direita e segue confrontando com Aracy Manenti e outros por uma distância
de 9,80 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 01 da Quadra 06, delexiona a direita e segue
confrontando com o Lote 01 da Quadra 06, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar com
a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com área
supericial de 196,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8802.
XCVI – Matrícula n°. 10.079: Imóvel urbano com 229,00m2 (duzentos e vinte e nove metros
quadrados), Lote 03, quadra n° 06, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 347, Jardim Geraldo Fernandes
de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as
seguintes divisas e confrontações: “lnicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 02 da Quadra 06 com o
Lote 03 da Quadra 06, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 11,45 metros,
(frente), até encontrar divisa com a Rua Benedito Munhoz, delexiona à direita segue confrontando com a
Rua Benedito Munhoz por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa com Aracy
Manenti e outros, detlexiona a direita e segue confrontando com Aracy Manenti e outros por uma distância
de 11,45 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 02 da Quadra 06, delexiona a direita e segue
confrontando com o Lote 02 da Quadra 06, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar com
a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com área
supericial de 229,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n“ 8803.
Artigo 3º Altera o Artigo 3° da Lei Municipal n°. 608/2015, de 04 de dezembro de 2015, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3° A Cohapar e o Município, terão como encargo utilizar o imóvel nos termos desta Lei, exclusivamente para construção de empreendimentos habitacionais destinadas à população de baixa renda.
Parágrafo único. A propriedade das unidades habitacionais produzidas será transferida pelo

Município diretamente para cada um dos beneiciários, mediante alienação, segundo as regras estabelecidas no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.
Artigo 4º Altera o Artigo 5° da Lei Municipal n°. 608/2015, de 04 de dezembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5° O imóvel objeto da doação icará isento do recolhimento dos seguintes tributos municipais:
I – ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando da transferência da propriedade do imóvel do Município diretamente aos beneiciários inais;
II – IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, enquanto permanecer sob a propriedade do Município e/ou Cohapar.
Artigo 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio,
Em 27 de setembro de 2018.
Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal
LEI COMPLEMENTAR Nº 34/2018
Altera o artigo 132 da Lei Complementar n°. 009, de 10 de dezembro de 2013.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, Estado do Paraná, aprovará e eu, Prefeita Municipal, sancionarei a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica alterado o artigo 132 da Lei Complementar n°. 009, de 10 de dezembro de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 132 Nenhuma exumação poderá ser feita antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de sepultamento, salvo em virtude de requisição por escrito, da autoridade policial ou
judicial, ou mediante parecer do órgão de Saúde Pública.”
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Paraná, Em 27 de setembro de 2018.
Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal
LEI COMPLEMENTAR Nº 35/2018
Altera o Anexo I – Mapa de Zoneamento da Lei Complementar n°. 010, de 11 de dezembro de 2013.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, Estado do Paraná, aprovará e eu, Prefeita Municipal, sancionarei a seguinte Lei Complementar:
Art. 1o Fica alterado o Anexo I – Mapa de Zoneamento, da Lei Complementar n°. 010, de 11 de dezembro de 2013, que passa a vigorar conforme novo Mapa do Zoneamento Urbano, constante no
Anexo I desta Lei.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Paraná, Em 27 de setembro de 2018.
Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal
ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR 35/2018

Nº
Inscrição

PORTARIA Nº. 183/2018
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.
RESOLVE:
CONCEDER, 30 (TRINTA) dias de Férias atinentes ao período de 2016-2017 (trinta dias), ao
(a) Servidor (a). JOSE MORAES DOS SANTOS, ocupante da Função do Cargo de MOTORISTA, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 03 de maio de 2004, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Hospital, pela Fundação Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura
Municipal, à partir do dia 15 de outubro de 2018 à 13 de novembro de 2018, devendo retornar em sua
atividade no dia 14 de novembro de 2018, de acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de Alvorada
do Sul Estado do Paraná.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ,
aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito.
ROBERES RIVELINO DA SILVA
Divisão de Recursos Humanos
JOSÉ ANTÔNIO VERTUAN
Secretário Municipal de Saúde
Aviso de Cancelamento de Licitação
A Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul-PR, torna público o cancelamento do processo licitatório modalidade Pregão Presencial Nº 10/2018 - PMAS, que seria realizado no dia 01/10/2018;
fundamento: foram identiicadas fragilidades editalícias que poderiam comprometer o andamento do certame; informa ainda que será elaborado um novo edital com nova publicação.
Alvorada do Sul, 26 de setembro de 2018.
Ever Donizete Dugolin
Vice - pregoeiro Decreto 004/2018

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
EDITAL 023/2018

005
022
027
029
004
009
013
014
016
025
003
010
012
015
017
019
020
023
024
028
001
006
008
021
002
011
018
026
030
007

Nome
Carlos Eduardo Marcondes
Vanessa Picolo
Amanda Karoline Fiori
Andreza Janaina Dantas Senna de Holanda
Tiago Rafael Ripol
Cristina Leite Lima Tyoski
Thuany Mileny Delino dos Santo
Mayara Manginelli Freitas
Ana Claudia Vertuan
Ragna Cristina Picolo
Lucia de Fatima Garcia da Silva
Selma Ester Botelho Valentin
Priscila Perna Ruino
Janayna Maiyumi de Aguiar Hachiya
Maria de Fatima Santos de Castro
Laila Maria Alves Giota
Aline Lopes Honorato de Lima
Barbara Mortean
Grasiela Angeli
Andreza Janaina Dantas Senna de Holanda
Marcela L. Firmani
Carlos Eduardo Marcondes
Gislaine Souza Piassa
Thaisa Gazarini Routulo
Loana Molina Oliveira
Kauany Stefany Lemes
Dayane Aparecida dos Santos
Gyanne Reis da Silva
Ana Rosa Lopes Cardoso
Michele Cristina Barrueco Cereza

RG
10.402.696.6
7.848.998-7
9.235.856-9
7.760.773-0
6.807.821-0
5.851.696-1
9.510.321-9
12.627.567-6
10.435.697-4
7.707.951-3
2.367.201-3
15.204.728-2
1.028.909-2
1.323.110-9
4.987.666-1
7.395.706-0
12.607.263-5
10.464.624-7
7.643.689-4
7.760.773-0
9.203.523-9
10.402.696-6
9.581.369-0
7.504.103-9
13.133.720-5
10.680.137-1
9.905.157-4
13.018.080-9
10.443.039-2
7.500.781-7

DN
09/12/1994
01/03/1983
29/06/1992
30/12/1989
30/07/1980
06/09/1975
13/02/1990
21/02/1995
06/12/1993
19/02/1980
05/10/1966
09/03/1980
17/09/1991
20/03/1984
23/05/1966
28/10/1986
06/07/1992
08/10/1991
25/11/1980
30/12/1989
08/09/1986
09/12/1994
22/02/1989
14/07/1983
21/01/1996
06/07/1995
14/06/1992
06/04/1995
17/04/1992
24/05/1982

Cargo
Bioquímico(a)
Bioquímico(a)
Bioquímico(a)
Bioquímico(a)
Dentista
Dentista
Dentista
Dentista
Dentista
Dentista
Enfermeiro(a)
Enfermeiro(a)
Enfermeiro(a)
Enfermeiro(a)
Enfermeiro(a)
Enfermeiro(a)
Enfermeiro(a)
Enfermeiro(a)
Enfermeiro(a)
Enfermeiro(a)
Farmacêutico(a)
Farmacêutico(a)
Farmacêutico(a)
Farmacêutico(a)
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta
Psiquiatr

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
O Sr. João Aparecido Cruz Urtozini torna público que recebeu
do IAP, a Licença Prévia para Ampliação de Avicultura de
corte a ser implantada na Estrada do Cardoso, km 1,3, SN, no
município de Bela Vista do Paraiso-PR.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 28 de setembro de 2018
JOSE ANTONIO VERTUAN, DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDACAO MUNICIPAL
DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
RESOLVE:
I - HOMOLOGAR, após recursos apresentados e veriicação de regularidade, os candidatos
inscritos para o Processo de Seleção Simpliicado – PSS, realizado com base no Edital n.º20/2018.
Denominação
Médico Psiquiatra
Farmacêutico
Bioquímico
Fisioterapeuta
Dentista
Enfermeiro

Quantidades de inscritos
01
04
04
05
06
10
30

Quantidade de homologados
01
04
04
05
06
10

II – DIVULGAR, que a prova escrita será realizada no dia 30 de setembro de 2018 na Escola
Municipal Semente do Saber na Rua Rosa Imperatore Alves s/n, a partir das 9 horas. A sala de prova será
aixado no dia da prova, devendo comparecer 30 minutos antes do inicio da prova. O candidato deverá estar
munido de documento com foto e caneta esferográica azul ou preta.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Alvorada do Sul – PR, 28 de setembro de 2018

JOSE ANTONIO VERTUAN
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O Sr. João Aparecido Cruz Urtozini torna público que irá
requerer ao IAP, a Licença de Instalação para Ampliação de
Avicultura de corte a ser implantada na Estrada do Cardoso,
km 1,3, SN, no município de Bela Vista do Paraiso-PR.

