SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO
C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8380
Curitiba Paraná

EDITAL Nº 065/2014

O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito
privado, com sede e foro em Curitiba – PR, à Rua dos Funcionários n° 1.323 – 1° andar,
inscrito no CNPJ/MF sob n° 02.392.034/0001-02, com Estatuto Social devidamente
registrado e arquivado no 4° Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Curitiba sob n°
2.619, em 13.02.1998 e alteração averbada sob n° 546.602, em 06.07.2012, torna público e
CONVOCA, em conformidade com a alínea c, inciso V do art. 73 da Lei Federal nº
9.504/1997 e do inciso II, do art. 9, do Decreto 9768, de 19 de dezembro de 2013, o
candidato a seguir relacionado, aprovado e classificado no Processo de Seleção para o
cargo de Advogado – Edital nº 017/2013, para comparecer na sede do Paranaeducação,
Rua dos Funcionários, 1323 – Bairro Cabral, Curitiba-PR, impreterivelmente no período
compreendido entre os dias 28/10/2014 a 03/11/2014, no horário das 9:00 às 12:00
horas ou das 13:00 às 16:00 horas dos dias úteis, munido da documentação
relacionada no item 1 deste mesmo Edital, visando a formalização da contratação.

Cargo: Advogado

Classificação

Inscrição

3

14901853

Nome
RAFAEL SIQUEIRA

Pontos
87

Item 1- Documentos para Admissão:
1.1

Deverá o candidato apresentar os seguintes documentos originais e fotocópias:
a) certidão que comprove a inexistência de Antecedentes Criminais;
b) última declaração de bens e valores que integram seu patrimônio privado, entregue
à Secretaria da Receita Federal;
c) declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou função pública, nos termos
do art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição da República Federativa do Brasil;
d) diploma de conclusão de curso de graduação superior, conforme exigido para o
cargo, ou certidão de conclusão de curso acompanhado de histórico escolar;
e) registro profissional no órgão de classe e certidão de quitação das anuidades junto
à tesouraria do órgão de classe;
f) carteira de identidade expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná,
conforme Decreto n° 2704, de 25/10/1972;
g) documento que informe o número do cadastro de pessoa física – CPF;
h) título de eleitor;
i) documento que informe o número do PIS-PASEP, se já for cadastrado;
1

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO
C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8380
Curitiba Paraná

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

certidão de nascimento dos filhos menores, se for o caso;
comprovante de endereço atual;
certidão de casamento, se for o caso;
Escritura Pública de Declaração de União Estável, ou Certidão registrada em
cartório, se possuir companheiro e não tiver filho em comum, se for o caso;
1 (uma) foto 3x4;
comprovante de conta corrente no Banco do Brasil;
Exame médico;
Certificado de reservista do serviço militar.

Item 2 – Local, data e horário para realização de Exame Admissional:
Vida Emergências Médicas
Av. Vicente Machado, 2351 – Batel
Curitiba – PR
Fone: 3343-5151
Data: 28/10/2014 a 03/11/2014
Horário: das 8:30 às 11:30 horas.
2.1.
2.2.
3.3.

O candidato deverá agendar atendimento para realização do exame.
O candidato deverá ser considerado APTO para assumir o cargo.
A despesa com a realização do exame médico admissional, ocorrerá às expensas do
Paranaeducação.

Curitiba, 27 de outubro de 2014.

Paulo Afonso Schmidt
Superintendente

Décio Sergio Ramon Vianna
Diretor Técnico

Sidney Pinheiro Gonçalves
Diretor Administrativo/Financeiro
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