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p Roc ESSo s E LErrvo s I M P u F r8åiffJi?;JJåiÈb I I 2022' D E PARTAM E Nro D E

EDITAL NO 2112022

GONVOCAçÃo DE APROVADOS

o Prefeito Municipal de Jandaia do sul, Estado do Paraná' senhor LAURO DE

souzA 
'ILVA 

JUNloR, no exercício de suas funçöes e de acordo com as Leis Municipais

n.os 3.298, de 11 de junho de 2021;:;it, áe'12-de-janeiro de 2022 e nas condiçöes

estiputadas no proãédio s"t"t¡uo sitn'priti.tJå - tt9,eä¡tat de Abertura n'o 1' de 13 de

janeiro de 2022, visando a contrata";å;-d" profissionais (professores e Monitores)

necessários para garantir o atendimento na educaçäo'

RESOLVE

Art. 1o. convocar os candidatos, abaixo relacionados, aprovados no Processo

seletivo simplificadã - pss, relativo ao Edital de Abertura n.o 112022, para comparecem no

Departamento do p.rro.r, no Edifício ãa preteitura do Município de Jandaia do Sul'

localizado na praça do Café, n.o 22, nãr-J¡"t 21,22 e 25 dejulho de 2022' das th (oito

horas) às 11h (horas) e das rgn-(treiã ñãtãrj às_17h (deze-ssete horas), munidos dos

Jã.rÉ"r'to, pt"uittot no Edital de Abertura n'o 112Q22"

CARGO: MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR

Total de
PontosNomeClassificação

27*13
italo Gustavo da Silva Castaldetli34

12,75
Regimar Célia Martins Peretti35

12,42
Célia Cardoso Ruas da Silva

36
12,00Ana Regina Malavasi37
12,00

César Minatelle da Silva
38

1 2 00
Gislaine Aparecida Avincula Ribas

39

* Afrodescendente

Art. 20. os candidatos aprovados e classificados às vagas ofertadas deverão

entregar, no ato de investidura no cargo, os seguintes documentos' originais e'

acompanhado de cópias a 99reln autenticãdas no seu recebimento' além dos demais

reqriåitot previstos no EditalAbertura n'o 112022"

a) RG - Carteira de ldentidade (cÓpia e original);

oi crr_ cadastro de pessoa Física (cópia e original);.

;j Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia e orìginal);

ãi ðñH - Carteira Nacional de Habilitaçäo (cópia e original);

e) certidão de Aristamento Miritar ou Dirpensa de lncorporação

masculino (cóPia e original);

0 corprou"nte de Resiãêncla, máximo 30 dias (cópia e original);

él óotprou"nte de Escolaridade obrigatória (cópia e original);

, para o sexo
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h) 01 fotos 3x4;

¡) Título de Eleitor (cópia e orþinal); 
.j) Certidäo de òuii"cao Èteitoral Atualizada pela Justiça Eleitoral (site

www.tse.oov.br);
k) ÇTPS- ÿrrte''ra de Trabalho e Previdência social (original);

li PlSi PASEP- Extrato/ Comprovante (original);

m) Certidão de Nascimento dos filhos t"nót"t de 21 anos (cópia e original);

n) CPF - Filhos e Cônjuge;

ãÍ corprovante oe gscotaridade de Filhos menores de 24 anos;

p) Carteira de vacinaçäo dos filhos até 6 anos;

q) certidäo Negativa ãe Antecedentes criminais (Fórum ou site www'dpf'qov'br);

r) óeclaração ãe lmposto de Renda (emitida pela Receita Federal);

ó Declaraião de deþendentes para lmposto de Renda (anexo vllt);

t) Declaraçäo de Bens e Valores que iÅtegram o Patrimônio Privado (anexo Vll);

u) Declaraçäo de que _näo se encontrã "t Situação de Acúmulo llegal de

proventos, runçoËï rmfregos e cargos Públicos (anexo v e vl);

v) Declaraçäo o" que'não'foi-demitido ãu 
"*on"rado 

do serviço Público Federal,

Estadual, Distrital ou Municipal, nem perdeu o cargo em razâo de ordem judicial

transitada ".lrËrOo 
ä r"i ðrrprida bu em cumprimento (Anexo lV);

w) Atestado Oe ¡nca"pãt¡OrO"l deficiência de filhos de qualquer idade' se houver;

X) O candidato inscrito como afrodescendente deverá apresentar Auto declaraçäo"' 
o" p"rro" oe cãi n"gr. ou parda nos termos do Anexo lll;

y) O candidato inscritJ como Pessoa Com Deficiência deverá apresentar Laudo

Médico nos termos do Anexo ll'

Jandaia do Sul, no Estado do Paraná, Municipal, Gabinete do

Prefeito, aos vinte dias do mês de julho do e dois (2010712022)

SILVIi JUNIOR
ito Mun icipal
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