
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2022 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2022 
 

 
O Prefeito Municipal de Corumbataí do Sul, Estado do 

Paraná, Senhor ALEXANDRE DONATO, no uso de suas atribuições legais e conforme 
o Edital de Processo Seletivo – PSS 01/2022, publicado no Diário Oficial dos 
Municípios do Paraná, órgão oficial de publicação deste município no dia 25/03/2022. 

 
CONVOCA, os candidatos relacionados (anexo I), seguindo 

rigorosamente a ordem de classificação final do Edital 03/2022, de 08/04/2022 do 
aludido PSS, cujo resultado foi homologado através da Portaria nº 064/2022, Publicada 
no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 08 de abril de 2022, para 
comparecerem no dia 31/05/2022 NA CETARH AMBIENTAL – Segurança e 
Medicina do Trabalho, situado na Rua São Paulo, 454 – Jardim Country, Campo 
Mourão Paraná, no horário das 09:10 horas, para procederem aos exames médicos 
pré-admissionais necessários. Após o feito, os aprovados deverão comparecer na 
Sede da Prefeitura Municipal de Corumbataí do Sul, sito a Rua Tocantins, 153, centro, 
Corumbataí do Sul – Pr, na mesma data no horário entre 15:00 e 16:00 horas, 
munidos de fotocópia devidamente autenticada de toda documentação (anexo II), 
além da declaração de não acumulação de cargos ou empregos públicos - art. 37, 
inciso XVI e XVII, da Constituição Federal - (anexo III), para fim de serem apreciados 
tais documentos e somente após, serem contratados nos cargos temporários e 
entrarem no exercício de suas funções, de acordo com a prioridades, necessidades e 
conveniência da Prefeitura Municipal de Corumbataí do Sul. 

Esclarece por oportuno, que o não cumprimento e/ou 
comparecimento no prazo do presente Edital, implicará em reconhecimento de 
DESISTÊNCIA TÁCITA, do classificado, autorizando o Executivo Municipal, se for 
conveniente para a administração, convocar outro candidato, obedecendo 
rigorosamente à ordem de classificação. 

 Esclarece finalmente, que a apresentação de 
documentação incompleta ou fraudulenta, implicará na sua imediata exclusão do 
PSS, a qualquer momento, sem prejuízo das demais penalidades legais cabíveis á 
espécie. 

Corumbataí do Sul, PR, 27 de maio de 2022. 

 

   

ALEXANDRE DONATO 
Prefeito Municipal 

 



 

 

 

ANEXO I 

 
 
 
 

Cargo: PROFESSOR 
Carga horária: 20 HORAS SEMANAIS 

 
Classif. Nome Nº de Identidade Nº Inscrição 

22º ELIANE FERENADES ANTUNES 73655994 20255 

 
 

 

 

Cargo: PROFESSOR 
Carga horária: 40 HORAS SEMANAIS 

 
Classif. Nome Nº de Identidade Nº Inscrição 

17º CÁSSIA FRNANDA DE O. I. PEREIRA 9.946.229-9 20245 

18º ALEXANDRA ANICETO 12.838.676-9 20333 

19º PALOMA TEODORO DE O. SILVA 8.795.952-0 20324 

20º FERNANDA APARECIDA DE FARIAS 12.327.030-4 20283 

21º MARIA ELIZA SOARES 13.615.242-4 20309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

 

RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER APRESENTADA A 
FOTOCÓPIA DEVIDAMENTE AUTENTICADA 

 

a) - Certidão de nascimento ou casamento, conforme a condição;  
b) - Certidão de nascimento dos dependentes e/ou declaração de imposto de 
renda na qual constem os dependentes legais;  
c) - Título de eleitor e comprovante de que está em dia com as obrigações 
eleitorais (certidão de quitação eleitoral);  
d) - CPF e cédula de identidade;  
e) - Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, se do gênero 
masculino;  
f) - Número de inscrição do PIS, PASEP ou NIT;  
g) - Diploma registrado e histórico escolar ou documento equivalente à 
função pretendida; 
h) - 01 foto 3x4 recente;  
i) - Comprovante de residência;  
j) - Carteira de Trabalho e Previdência Social;  
k) - Declaração de não acumulação ilegal de cargo, função, emprego ou 
percepção de proventos (ANEXO III); 
l) - Declaração de que não sofreu penalidade disciplinar no exercício do 
cargo ou função pública; 
m) - Certidão Negativa de antecedentes criminais das justiças Federal e 
Estadual, emitida nos últimos 90 (noventa) dias;  
n) Declaração de vínculo empregatício constando o cargo/função, o 
órgão/entidade de outro vínculo, a carga horária de trabalho semanal do 
outro vínculo, horário de trabalho do outro vínculo, emitida em papel 
timbrado, constando o nome e assinatura do responsável legal.  
o) Atestado médico de capacitação funcional, emitido por médico do 
trabalho; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULO DE CARGOS OU EMPREGO PÚBLICO 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, inscrita 

(o) no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2022, inscrição nº: ____________, 

classificado (a) na ________colocação para o cargo temporário: 

_______________________________, carga horária: _______ horas semanais, 

declaro para os devidos fins e para que surtam os efeitos legais, que não ocupo outro 

cargo ou emprego público em qualquer das esferas do governo, bem como não 

percebo benefício proveniente de Regime Próprio de Previdência Social ou do Regime 

Geral de Previdência Social relativo a emprego público (art. 37, § 10 da CF), 

ressalvadas as exceções previstas no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição 

Federal (nesse caso, anexar declaração conforme item n), do anexo II, do presente 

Edital de Convocação). 

Ainda, autorizo o Poder Público Municipal, a qualquer tempo e por qualquer modo, 

verificar a veracidade da presente declaração, estando ciente de que, caso seja 

encontrado incompatibilidade, além de responder na esfera penal, estarei 

automaticamente excluído do aludido Processo Seletivo Simplificado, anulando-

se todos os atos decorrentes da minha contratação, respondendo, inclusive, pelos 

danos causados ao erário público. Por ser expressão da verdade, firmo a presente 

Declaração, que vai devidamente assinada por mim, para que produza os legais 

efeitos jurídicos. 

Corumbataí do Sul, Pr, em ________de _________de 2022. 

 

 

________________________________________ 

Declarante 


