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EDITAL DE QUARTA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADO S E 
CLASSIFICADOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA A FUNÇÃO DE ENGENHEIRO 

CIVIL DO PARANAEDUCAÇÃO – EDITAL N° 001/2011, de 02.12.2011. 
 
O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO , por meio de sua Diretoria 
Executiva, no uso das atribuições legais e estatutárias, torna público e CONVOCA  os candidatos 
aprovados, conforme ordem de classificação abaixo, no Processo de Seleção para a função de 
Engenheiro Civil – Edital n° 001/2011, de 02.12.2011 e relacionados no Edital n° 003/2011, de 
27.01.2012, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná n° 8.643, página n° 7, edição de 
01.02.2012 e que integram o cadastro de reserva, a  comparecerem na sede social desta Entidade, 
sita à Rua dos Funcionários n° 1.323 – Cabral – 80.035.050 – Curitiba – PR, às 09,00 horas do 
dia 29 de junho de 2.012 para exercerem a opção do interesse ou não em serem admitidos sob o 
regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT para o preenchimento de 23 (vinte e 
três) das 30 (trinta) vagas abertas decorrentes da ampliação do quadro funcional de Engenheiros 
Civis. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 – NOME DOS CONVOCADOS POR                                       N° DOCUMENTO 
      ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RITA MARISTELA RIBEIRO ..............................................................3.092.665-0 
AMÉRICO MEGUMY NONAKA..........................................................2.106.563-3 
GUSTAVO BRITO PESTANA...............................................................9.213.934-4 
LETÍCIA DE OLIVEIRA........................................................................8.125.139-8 
DALTON RIBEIRO DA CUNHA JÚNIOR..........................................4.726.590-8 
MOACYR CEZAR CARLESSO...............................................................177.107-4 
MILTON HIDEO ONOSE.......................................................................3.037.877-6 
CAROLINA FRANZONI MONDADORI........................ .....................7.841.119-8 
FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS.........................................9.131.495-9 
ANTONIO MÁRIO MANICARDI FILHO...................... .....................1.280.383-4 
EDUARDO CARLOS ROSENBAUM......................................................382.995-2 
ANGELO SCHIOCHET JÚNIOR..........................................................5.879.181-4 
TEREZINHA LUIZA RODACKI............................ ...............................3.647.567-6 
PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA...............................................2.088.854-7 
MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO............................................7.365.526-9 
FLÁVIA ROBERTA PESSOA DO LAGO MAROCHI.............. .........8.797.156-2 
RENATA MARIA TONIOLO...............................................................10.570.758-4 
ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO.....................................2.080.745-8 
OLAF GRAUPMANN..............................................................................5.742.209-2 
SIMONE CRISTINA PINHEIRO CREPALDI.................. ...................8.208.581-5 
GISLAINE MARIA ESTEVÃO BATISTA..................... ......................4.439.916-4 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



1 – NOME DOS CONVOCADOS POR                                       N° DOCUMENTO 
      ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
JOSELI TEIXEIRA.....................................................................................3.891.418-9 
RAFAEL DE CASTRO MACIEL.............................................................7.745.804-2 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 - Serão adotados os seguintes procedimentos visando à contratação dos 30 (trinta) Engenheiros 
Civis, a saber: 
 
2.1. – pela convocação por meio deste edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado e no site da 
Entidade, bem como através da expedição de ofício postado no correio com aviso de recebimento 
“AR” e simultaneamente por e-mail, conforme endereços fornecidos por ocasião da inscrição no 
processo seletivo e constantes dos registros da Entidade; 
2.2.  – na data e horário da apresentação referidos no preâmbulo deste, os presentes serão chamados 
na ordem de classificação constante do item 1 e deverão assinar a folha de presença;  
2.3. – será assegurado o direito de preferência aos 23 (vinte e três) candidatos aprovados no 
processo seletivo objeto do edital n° 001/2011, de 02.12.2011 e integrantes do cadastro reserva, 
observada a ordem classificatória contida no edital n° 003/2012, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Paraná n° 8.643, página n° 7, edição de 01.02.201 e no site da Entidade,, mediante 
expressa opção de escolha ou não da localidade onde serão abertas as vagas em face da ampliação 
do quadro funcional e mencionadas no item 3, a seguir. Entende-se por cadastro reserva o 
contingente de candidatos habilitados e passíveis de convocação, de acordo com os critérios de 
necessidade, conveniência, oportunidade e de vagas disponíveis; 
2.4. - o não comparecimento será considerado como desistência, acarretando a exclusão do nome do 
cadastro de reserva, exceto àqueles que, mesmo tendo atendido à convocação e tendo sido 
preenchidas as vagas para Curitiba, tenham manifestado expressamente o interesse em serem 
contratados tão somente para o quadro da Capital. No caso, seus nomes serão mantidos no cadastro 
reserva e na classificação original, respeitado o prazo de validade do processo seletivo aludido no 
item 13 do edital n° 001/2011, de 02.12.2011, que expira em 02.12.2013, incluindo-se o direito a 
vaga aberta por força de pedido de demissão, demissão “ad nutum”, invalidez permanente, morte ou 
ainda pela realização de novo processo seletivo.  
 
3 - As vagas abertas e a serem ofertadas estão localizadas nas seguintes cidades: 
 
– 06 ( seis ) em CURITIBA; – 02 (duas) em CASCAVEL; – 02 (duas) em LONDRINA; e - 01 
(uma) cada para: Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Francisco 
Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, 
Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Umuarama e 
União da Vitória.  
 
4  – Os classificados, em quaisquer das situações a seguir descritas e por livre escolha,  firmarão 
termo de opção, a saber:   
 
4.1. – para preenchimento das 06 (seis) vagas abertas para  Curitiba;  
4.2.- ou, não havendo vaga para Curitiba e não tendo interesse em nenhuma das vagas abertas para 
as cidades do interior do Estado, manifeste concordância de que seu nome retornará à relação do 
cadastro reserva – edital n° 001/2011, de 02.12.2011, observado o prazo de vigência de dois anos, 
ou seja, 02.12.2013, sendo lhe assegurado o direito a ocupar vaga que venha a ser aberta em 
Curitiba, decorrente de demissão voluntária, demissão “ad nutum”, invalidez, morte ou decorrente 
de novo processo seletivo do quadro já efetivado; 



4.3. – ou, mesmo com o direito de ser admitido para Curitiba e não tendo interesse em ocupar e 
preencher a vaga aberta para Capital e sim em uma das cidades do interior do Estado, reconheça no 
caso, a decadência de qualquer direito de postular transferência para a Capital por força de vaga que 
venha a ser aberta em função de demissão voluntária, demissão “ad nutum”, invalidez permanente, 
morte, ou de novo processo seletivo; 
4.4. – ou, mesmo enquadrado em qualquer uma das situações já referidas, não tenha mais nenhum 
interesse em ser admitido no quadro funcional da Entidade, mesmo que o prazo de validade do 
processo seletivo objeto do edital n° 001/2011, de 02.12.2011, encontre-se em vigor. 
 
5 – Concluída a chamada e consulta a todos os presentes e devidamente formalizadas uma das 
opções mencionadas no item anterior, proceder-se-á ao levantamento das vagas preenchidas pelo 
grupo dos 23 (vinte e três) integrantes do cadastro reserva, as quais serão deduzidas das 30 (trinta) 
vagas autorizadas para se apurar o número efetivo a serem ofertadas em novo processo seletivo.  
 
6 - O resultado com as informações do número de vagas e respectivos locais, constarão de edital 
específico a ser publicado no Diário Oficial do Estado e no site da Entidade, os quais, observadas as 
disposições legais e aberto o processo seletivo para o preenchimento das vagas existente será objeto 
de edital específico. 
 
7 – Preenchidas as 30 (trinta) novas vagas, seja pelos componentes do cadastro reserva e referidos 
no item 1 deste e por meio do processo seletivo classificatório, e havendo candidatos aprovados, 
eles passarão a compor um novo cadastro reserva pelo período de 02 (dois) anos, prazo de validade 
do processo de seleção, entendendo-se por cadastro reserva o contingente de candidatos habilitados 
e passíveis de convocação, de acordo com os critérios de necessidade, conveniência, oportunidade e 
de vagas disponíveis. 
 
8  – Os candidatos aprovados no novo processo seletivo serão  integrados a um novo cadastro 
reserva, mas só terão direito à contratação desde que tenha decorrido o prazo de validade do 
processo seletivo objeto do edital n° 001/2011, de 02.12.2011, que se encerra em 02.12.2013 ou que 
não haja mais inscritos antes do seu enceramento (02.12.2013). 
 
9 – Os componentes do cadastro reserva do edital n° 001/2011, de 02.12.2011 e que tenham optado 
por uma das vagas ofertadas e mencionadas no item 3, retro, deverão realizar o exame médico 
admissional, no local, data e horário mencionados no item 10 deste edital e deverão comparecer na 
sede do PARANAEDUCAÇÃO, à Rua dos Funcionários n° 1.323 – Cabral – Curitiba – PR, 
impreterivelmente, no período compreendido entre os dias 02  a 13.07.2012, no horário das 09,00 às 
12,00 horas ou das 13,00 às 16,00 horas, munidos da documentação relacionada no item 11 deste 
edital, para formalização da sua contratação. O não comparecimento será considerado como 
desistência. 
 
10 - LOCAL – DATA E HORÁRIO DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL 
 
Clínica Med Line – Segurança e Medicina do Trabalho Ltda. 
Praça Zacarias, nº. 46 – 3º andar 
Centro – Curitiba-PR 
Fones: 3013-3711 e 3022-3751 
 
Data: de 02.07.2012 a 12.07.2012.  
Horário: das 08,00 às 10,30 horas ou das 13,00 às 15,30 horas. 
 
10.1. - O horário acima informado é aquele em que o candidato deverá comparecer para ser 
atendido, obedecida a ordem de chegada. 



10.2. - A Clínica disponibilizará o atendimento aos candidatos no próximo dia útil, após a 
publicação do presente Edital. 
10.3. - O candidato deverá ser considerado APTO para assumir sua função. 
10.4. - O Exame Médico Admissional é obrigatório  para a contratação. 
 
11 -  RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO 
 
11.1- DOCUMENTOS ORIGINAIS 
 
- atestado do exame médico admissional;. 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Declaração de Acúmulo de Cargos (formulário fornecido pelo PARANAEDUCAÇÃO); 
- Atestado Médico Admissional; 
- Certidão Negativa de antecedentes criminais e certidão de que se encontra no pleno exercício dos 
seus direitos civis e políticos.; 
- Declaração de não haver sofrido no exercício de função pública, penalidade por prática de atos 
desabonadores. 
 
11.2- FOTOCÓPIAS 
 
- Cédula de Identidade. 
- Título de Eleitor com comprovante da última votação ou Certidão emitida pelo TRE.                                            
- Inscrição no C.P.F-MF.  
- PIS/PASEP -  (Cartão ou carimbo constante na carteira de trabalho). 
- Carteira de Vacina dos filhos menores, se for o caso. 
- Registro de nascimento dos filhos menores de  14 anos, se for o caso.  
- Declaração de matrícula no  Ensino  Superior   de  dependente  maior de 21 anos e menor que 24 
anos, se for o caso. 
- Certidão de casamento, se for o caso. 
- Declaração registrada em cartório de que mantém união estável, se for o caso.  
-  Comprovante de quitação com o serviço militar para os candidatos do sexo masculino. 
- Comprovante de residência. 
- Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível 
superior de bacharel em Engenharia Civil, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou 
Conselhos Estaduais de Educação. 
 - Carteira de Identificação Profissional  e o comprovante de estar em dia com o respectivo 
Conselho Regional de Classe. 
- Última declaração de bens e valores que integram seu patrimônio privado e constante da 
declaração de ajuste anual – exercício de 2.012 e ano calendário 2.011, entregue à Secretaria da 
Receita Federal.  
 
 
 

Curitiba, PR, 18 de junho de 2012. 
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNÔMO PARAEDUCAÇÃO. 

(a.a.) Décio Sérgio Ramon Vianna – Diretor Técnico 
Sidney Pinheiro Gonçalves – Diretor Administrativo e Financeiro. 

 
 
 
 

 


