PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 110/2016 – DDH/SMRH
A Secretária Municipal de Recursos Humanos torna público, para conhecimento dos
interessados, em conformidade aos itens 5 e 6 do Edital nº 041/2016 – DDH/SMRH, de abertura do
Concurso Público para os cargos de Técnico de Gestão Pública na Função Assistência de Gestão –
TGPA01, Técnico Orientador Social na Função Assistência Técnica em Orientação Social – TOSU01 e
Agente de Combate às Endemias na Função Serviço de Combate às Endemias – ACEU01, a
convalidação dos candidatos inscritos nas reservas de vagas.

1.

DA RESERVAS DE VAGAS AOS CANDIDATOS AFRO-BRASILEIROS

1.1

Transcorridos os prazos e decididos os recursos interpostos, divulga-se os candidatos
aprovados e convalidados na reserva de vagas para afro-brasileiros, para todos os cargos,
conforme Anexo I deste Edital.

2.

DA RESERVA DE VAGA À PESSOA COM DEFICIENCIA

1.1

Em conformidade às disposições constantes do item 1 do Edital nº 106/2016 – DDH/SMRH, os
candidatos aprovados relacionados no Anexo II deste Edital, obtiveram o enquadramento da
reserva de vaga à pessoa com deficiência após a análise do laudo médico apresentado pelos
candidatos no prazo estabelecido.

1.2

Caberá recurso, conforme prevê o subitem 5.9 do edital de abertura do concurso público,
quanto ao não enquadramento do candidato na reserva de vaga para pessoa com deficiência.

1.2.1

O candidato que recorrer deverá em até dois (02) dias úteis, a contar da divulgação deste
edital, protocolizar junto à Diretoria de Desenvolvimento Humano / Secretaria
Municipal de Recursos Humanos, localizada na Avenida Duque de Caxias, nº. 635,
das 12h00min às 18h00min, conforme o subitem 13.2 do edital de abertura do concurso
público.

1.2.2

O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.

1.2.3

Não será aceito recurso, via fax ou via e-mail, bem como outros diversos do que determina
este item.
Londrina, 2 de junho de 2016.

Kátia Regina Mathias Marcos Gomes
Secretária Municipal deRecursosHumanos

1

Luciana Aparecida Zanella Gusmão
Diretora de Desenvolvimento Humano

