CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
Edital Nº 034/2016
O Senhor. JOSE ROBERTO COCO, Prefeito do Município de Formosa do Oeste– Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, resolve:
TORNAR PÚBLICO
1º - A convocação do candidato abaixo relacionado para tomar Posse de acordo com as Leis
Complementares Municipais n.º 14/2012 e 13/2012, com suas alterações, conforme aprovados no Concurso
Público nº 001/2015, Edital nº 001/2015, Edital de Homologação do Resultado Final nº 004/2015 e Edital n.º
032/2016 para entrega de documentos.
2º - O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste/PR, no prazo
de 10 (dez) dias improrrogáveis, contados a partir da data de publicação, para tomarem posse de acordo com o
art. 17, § 1º do Regime Jurídico dos Servidores Públicos (Lei Complementar n.º 13/2012).
2.1 – Só serão convocados àqueles que entregaram toda a documentação de acordo com o edital
n.º 029/2016 e que após analise dos documentos foi constatada a regularidade.
2.2 – Sendo que as convocações para posse ocorrerão de acordo com a necessidade da
Administração, respeitado o prazo de validade do Concurso Público n.º 001/2015.
3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será
considerado como desistência e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item
10.6 do Edital nº 001/2015.
Cargo: EDUCADOR INFANTIL
INSC.
NOME
492263 RAFAELA DA SILVA CORDEIRO

CLASSIF
16º

4º - O candidato convocado para entrega de documentos pelo Edital n.º 029/2016 e não
compareceram perderam o direito ao concurso público conforme item 10.6 do edital n.º 001/2015. E, ainda, os
candidatos que requereram o final de fila renunciaram a sua classificação conforme previsto no Edital n.º 005/2015
item 4º.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, em 08 de abril de 2016.

JOSE ROBERTO COCO
Prefeito Municipal,
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