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EDITAL Nº 003.6/2021- 2ª CONVOCAÇÃO 
 
 

A Prefeitura Municipal de Irati, no uso de atribuições legais, em conformidade com o disposto no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 

considerando as leis municipais nº 1243 , 4614 e 4137, sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público, o disposto do Decreto Municipal nº 440/2021 que autoriza a realização do Processo Seletivo Simplicado, publicada em diário 

oficial do Jornal Hoje Centro Sul, de 06 de agosto de 2021, pág 11 e  Decreto Municipal nº 441/2021 que institui a Comissão do Processo Seletivo Simplificado 

(Presidente: Denis Cezar Musial; Membros: Arlete de Fátima Meneguel e Mônica Van Der Neut) publicado no Jornal Hoje Centro Sul, de 06 de agosto de 

2021, nº 1332, pág 11, TORNA PÚBLICO a  segunda convocação dos candidatos aprovados e classificados do Processo Seletivo Simplificado – 

PSS/SMAS visando a contratação temporária de profissionais de nível superior e médio, na Secretaria Municipal de Assistência Social, em Regime 

Especial de Contratação, de acordo com as normas instituídas no Edial nº 003/2021, para que se apresentem na Secretaria Municipal de 

Assistência Social, situado na Rua Coronel Pires, nº 826, no dia 05 de novembro nos respectivos horários com início as 08:30 até as 11:30 e das 

13:00 às 16:00 apresentando os seguintes documentos, conforme disposto no item 10. do edital e relacionados abaixo. 
 

 
 

Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Assistência Social 
ASSISTENTE SOCIAL 

CANDIDATO 

Grupo I 
** 

100 

Grupo 
II** 
100 

Grupo 
III** 
50 

Grupo 
IV** 
250 TOTAL** Classificação 

ANA CAROLINA MENON 50 100 47 100 297 9º 

 
 
 
 



Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Assistência Social 
ORIENTADOR(A) SOCIAL 

CANDIDATO 

Grupo I 
** 

100 

Grupo 
II** 
100 

Grupo 
III** 
50 

Grupo 
IV** 
250 TOTAL** Classificação 

JENIFER ANDRESSA PURFIRIO 15 100 0 0 115 8º 
 

Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Assistência Social 
CUIDADOR(A) SOCIAL 

CANDIDATO 

Grupo I 
** 

100 

Grupo 
II** 
100 

Grupo 
III** 
50 

Grupo 
IV** 
250 TOTAL** Classificação 

ELISANGELA BATISTA MOLINARI 0 20 0 50 70 47º 

RENATA CORREIA DOS SANTOS   0 70 0 0 70 48º 

SIMONE JAQUELINE KUBASKI 0 20 0 50 70 49º 

JANAÍNA PATRÍCIA KUBASKI 0 20 0 50 70 50º 

ANDRÉ LUCAS MARQUES DE ANDRADE 0 20 0 50 70 51º 

DANIELE SILVA FAGUNDES 15 50 0 0 65 52º 

CARMEN WISNIEWSKI 15 50 0 0 65 53º 

JANAÍNA CONCEIÇÃO WALTER 0 10 0 50 60 54º 

MILENE FERNANDES VIEIRA 0 10 0 50 60 55º 

DANIELE APARECIDA E SILVA 15 40 0 0 55 56º 

 
 

Conforme disposto no item 10.3 para o exercício da Função Pública obrigatoriamente o candidato convocado deverá entregar os seguintes 
documentos:  

a. Cópia do número da inscrição com uma foto 3x 4;  
b. Carteira de Identidade – RG (cópia);  
c. Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal - CPF (cópia);  
d. PIS ou PASEP – se não possuir, retirar extrato do PIS na Caixa Econômica Federal e do PASEP no Banco do Brasil ou apresentar o cartão 

cidadão (cópia);  
e. Carteira de Trabalho física, contendo número, série e dados pessoais (cópia) ou se digital, contendo os dados pessoais (cópia). Caso o 

candidato não tenha a Carteira de Trabalho deverá providenciar até a data da entrega dos documentos comprobatórios;  



f. Título de Eleitor (cópia);  
g. Certidão de quitação eleitoral, emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, no endereço eletrônico www.tse.jus.br (original);  
h. Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação se candidato do sexo masculino (cópia); 
 i. Certidão de Casamento (se couber, cópia);  
j. Certidão de Divórcio (se couber, cópia);  
k. Comprovante de endereço atual (cópia);  
l. Declaração, fornecida e preenchida no momento da entrega da documentação, de que não é titular de cargo, emprego ou função pública 

(Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal), inacumulável nos termos dos incisos XVI e XVII, do artigo 37, da Constituição Federal;  
m. Declaração, fornecida e preenchida no momento da entrega da documentação, de que não é aposentado em cargo, emprego ou função pública 

(Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal), inacumulável nos termos dos incisos XVI e XVII, § 10, do artigo 37, e bem como § 6º, do artigo 40, da 
Constituição Federal;  

n. Declaração, fornecida e preenchida no momento da entrega da documentação, de que não foi demitido do serviço público (Federal, Estadual, 
Distrital e Municipal) em consequência de aplicação de pena disciplinar, após sindicância ou processo administrativo, nos últimos 05 (cinco anos);  

o. Atestado Médico, expedido por Médico registrado no Conselho Regional de Medicina-CRM ou Registro do Ministério da Saúde - RMS, de que 
o candidato possui plenas condições físicas e mentais para desempenhar a função de concorrência da vaga. Deve conter o nome, assinatura, carimbo 
com o número do CRM ou RMS do médico que forneceu o atestado de saúde, conforme ANEXO e ter prazo máximo de 90 (noventa) dias de expedição 
a contar da data da publicação da Convocação (original);  

p. Comprovação de escolaridade e histórico escolar exigida para o exercício da Função Pública deste Edital, conforme exigência de cada 
formação, trazer original para autenticar ou o documento autenticado em cartório oficial.  

q. O cargo em Serviço Social, Psicologia e Terapia Ocupacional deverão apresentar uma declaração com o número do registro profissional de 
sua respectiva categoria profissional.  

r. Laudo médico se o candidato se inscreveu como Pessoa com Deficiência, conforme item 4; Se o candidato for inscrito como Pessoa com 
Deficiência deverá apresentar laudo médico com as informações conforme modelo do ANEXO II. O laudo médico comprovando a deficiência deverá ter 
prazo máximo de 120 dias de expedição a contar da data da publicação da Convocação. Será de responsabilidade do candidato providenciar com 
antecedência o laudo médico a ser apresentado na reunião de convocação de apresentação de documentos comprobatórios.  

s. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Vara de Execução Penal - VEP em fóruns da Justiça Estadual do Município que o 
candidato reside, expedida de até 6 (seis) meses anteriores à data da convocação. O candidato deverá entregar o documento original com a devida 
validação. 

 
A eventual entrega de documentos originais e cópias ilegíveis, rasurados ou danificados e fora da data da validade, quando for o caso, acarretará 

eliminação do candidato.  
O candidato é responsável pelos custos da emissão e entrega dos documentos, solicitados neste Edital. 
Não serão aceitos documentos entregues fora da data e do horário estabelecido em Edital de Convocação; 
Na impossibilidade em comparecer à reunião de Convocação de entrega de documentos comprobatórios o candidato poderá fazê-lo por 

procuração, datada e assinada, com reconhecimento de assinatura em cartório, acompanhada de fotocópia do documento de identidade do autorizado, 
conforme modelo do ANEXO, exceto caso a contratação seja efetivada no mesmo dia, hipotese em que não será admitida a representação por 
procuração. 
  A não entrega dos documentos comprobatórios ou a falta de comprovação de quaisquer dos requisitos exigidos no Edital de 
Convocação ou daqueles que vierem a ser estabelecidos em legislação superveniente, impedirá a contratação do candidato implicando na sua 
eliminação do Processo Seletivo Simplificado - PSS. 
 



 
 
 
 

O candidato convocado que, por qualquer motivo, não se apresentar na data e horário estipulados será eliminado do Processo Seletivo 
Simplificado – PSS, para a referida função pública, não sendo permitido, o deslocamento para o final da lista classificatória em nenhuma situação. 

 
 
 
 
 

 
Denis Cezar Musial 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 
 
  


