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SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO 
PORTARIA N° 014-2013, de 13.03.2013. 

 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANAEDUCAÇÃO,  no uso 
das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, resolve: 
 
1 - Instituir a Comissão Interna para realização de Processo Seleti vo , visando à contratação 
de pessoal, no regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, por prazo 
determinado, de 01 (um) ano, prorrogável uma única vez e por igual período, com lotação no 
município sede da Entidade, em Curitiba – PR, na carreira de Agente Técnico Superior, sendo 
08 (oito) para a função de Arquiteto, 02 (dois) para a função de Arquivista e 01 (um) para a 
função de Engenheiro Cartógrafo. 
 
2 – O processo seletivo será realizado consoante disposições do respectivo Edital a ser 
publicado na forma da Lei, abrangendo prova de títulos, referentes à Escolaridade, 
Aperfeiçoamento Profissional, Tempo de serviço e Acervo Técnico. 
 
3 – Caberá à Comissão a análise dos documentos que deverão ser apresentados pelos 
candidatos e mencionados no item anterior. 
 
4 – Farão parte da Comissão: 
 
SANDRA REGINAL CLAUDINO PESTANA.................RG n°   4.101.040-1-PR 
ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA....................... ....RG n° 10.530.356-4-PR 
MÁRIO TARCIZO FERRAZZA............................. ..........RG n°   1.125.473-0-PR 
 
5 – A Presidência da Comissão ficará a cargo de SANDRA REGINA CLAUDINO PESTANA. 
 
6 – A Comissão deverá proceder ao registro em ata a ser assinada por todos os seus 
componentes, de todos os fatos e acontecimentos da análise da documentação apresentada, 
probatória da prova de títulos e citadas no item 2, retro, submetendo o seu resultado à 
aprovação da Diretoria Executiva. 
 
7 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. 
 

Curitiba, (PR), 13 de março de 2.013. 
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