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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 
Edital n.º 046/2021 

 
A Prefeita Municipal de Manfrinópolis através do Setor de Recursos Humanos, no uso 

das atribuições conferidas no artigo n° 63, da Lei Orgânica Municipal, considerando a 
homologação do Resultado Final do Concurso Público nº 001/2017 de 06 de outubro de 2017 e 
Edital n° 007/2017 de 05 de dezembro de 2017, resolve CONVOCAR o(s) candidato(s) a seguir 
relacionado(s), a comparecer(em): 

- No Setor Recursos Humanos, no dia 27 de agosto de 2021, no horário das 08:00 
as 11:30 horas e das 13:00 as 17:00 horas, para fins de apresentação dos seguintes 
documentos: 

Comprovar ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação 
específica; Comprovação de idade mínima de 18 (dezoito) anos; Fotocópia da Carteira de 
Identidade e do Título de Eleitor com comprovação de quitação eleitoral; Fotocópia comprovando 
quitação das obrigações militares; Fotocópia do Histórico Escolar e Diploma que comprove o nível 
de escolaridade exigido para o exercício do cargo; registro no respectivo Conselho de Classe, 
bem como estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e 
regulador do exercício profissional, Fotocópia do cartão de inscrição no Cadastro Individual de 
Contribuintes do Ministério da Fazenda – CIC, ou CPF; Fotocópia Certidão de Nascimento ou 
casamento; Fotocópia da Certidão de Filhos menores de 14 anos; Comprovação da inexistência 
de antecedentes criminais emitida pelo cartório criminal do foro de domicílio do candidato; Laudo 
médico de aptidão física e mental, Uma foto 3 x 4 recente; Fotocópia do comprovante de inscrição 
no PIS/PASEP; Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; Fotocópia do 
Comprovante de Residência atualizado; número de conta bancária; Declarações solicitadas no 
itens 3.1 (Letras F e H do Edital nº 001/2017), bem como, as previstas na INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 118/2016 – TCE/PR; ou 

- No Setor Recursos Humanos, no prazo de até 03 (três) dias para apresentar o 
Termo de Desistência da vaga. 

 
*O(s) candidato(s) considerado(s) habilitado(s)/apto(s), será(ão) convocado(s) através 

de edital para tomar(em) posse no prazo legal. 
 

PROCURADOR JURÍDICO 

NOME: JULIANO MARCOS SAVI 

 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura do Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, em 18 de agosto de 2021. 

 
 

Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira 
Prefeita Municipal 

 

PUBLICADO NO 
Jornal Tribuna Regional 

Edição nº ____________ Pág.: _______________ 

Data: _______ / _______ / 2021. ____________. 

PUBLICADO NO 
DIOM/PR 

Edição nº ____________ Pág.: _______________ 

Data: _______ / _______ / 2021. ____________. 

mailto:manfri@manfrinopolis.pr.gov.br

