PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 116/2016 – DDH/SMRH

A Secretária Municipal de Recursos Humanos torna público, para conhecimento dos
interessados, a desclassificação e convocação para a matricula e início da segunda fase – Curso de
Formação de Técnico Orientador Social, do Concurso Público aberto pelo Edital nº 041/2016 –
DDH/SMRH para provimento do cargo de Técnico Orientador Social na Função Assistência Técnica em
Orientação Social.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO

1.1

Faço pública, para conhecimento dos interessados, a desclassificação do candidato abaixo
relacionado, por desistência ou descumprimento do edital de convocação.

AMPLA CONCORRÊNCIA
Classificação

Inscrição

14º

16041171850

Candidato
ADRIAN MARCELO BOZZARELLI

2.

CONVOCAÇÃO E MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA

2.1

Faço pública, para conhecimento dos interessados, a convocação do candidato abaixo
relacionado para oficializar a matricula e início no primeiro Curso de Formação, que
compreende a segunda e última fase do concurso, de caráter unicamente eliminatório.

AMPLA CONCORRÊNCIA
Classificação

Inscrição

37º

16041069583

Candidato
MARCEL HENRIQUE DE SOUZA

2.2

O candidato deverá comparecer no Colégio Estadual Vicente Rijo, Av. Juscelino
Kubitscheck, 2302, Londrina-PR, no dia 9 de junho de 2016 às 17h00
(obrigatoriamente), munido de documento de identidade original com foto.

2.3

Será considerado desistente e eliminado do concurso, conforme estabelece o subitem 11.8
do Edital nº 041/2016-DDH/SMRH, o candidato que não comparecer para proceder à
matrícula dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis contados do dia 9 de junho de
2016, conforme subitem anterior.

2.4

O Curso de Formação Específica compreenderá disciplinas teóricas e práticas, distribuídas
entre os dias 9 a 20 de junho de 2016. As disciplinas teóricas terão início às 17h00 e
término as 22h30, de segunda-feira a sexta-feira e aos sábados das 8h00 as 17h30. As
disciplinas práticas serão realizadas em horários opostos aos das disciplinas teóricas,
distribuídas preferencialmente entre as 07h00 as 16h00, de segunda-feira a sexta-feira,
podendo ocorrer inclusive aos fins de semanas.

2.5

Todas as atividades serão monitoradas e avaliadas, nos termos do Decreto nº 465/2016.

Londrina, 8 de junho de 2016.

Kátia Regina Mathias Marcos Gomes
Secretária Municipal de Recursos Humanos
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Luciana Aparecida Zanella Gusmão
Diretora de Desenvolvimento Humano

