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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 02/2016 

Resultado da Comprovação de Títulos – Edital de Convocação 09/2017 
 

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando o relatório apresentado pela Comissão especial organizadora designada do 
Processo Seletivo Público 02/2016, TORNA PÚBLICO o Resultado da análise da 
comprovação de títulos dos candidatos convocados através do edital de convocação nº 
09/2017, conforme descrição abaixo: 
 
Cargo: Enfermeiro 

Inscrição Nome Resultado 

149 Ana Cecilia Schwarzbach Goncalves Comprovou os títulos declarados no ato 
da inscrição. 

15 Luciana Alpendre Silveira De Freitas Comprovou os títulos declarados no ato 
da inscrição. 

233 Vanessa Maria Souza Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

424 Januária Lopes Pires Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

340 Michelle Alves West Não comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 10.3 do 
edital de abertura. 

33 Gabrielle Rodrigues Matsumoto Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

335 Viviane De Cássia Tomie Nakamori Não comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 10.3 do 
edital de abertura. 

270 Vanda Jose De Oliveira Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

31 Gizele Timoteo Roque Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
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classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

394 Gerson Rosa Coelho Não comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 10.3 do 
edital de abertura. 

372 Vanessa Santos Borges Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

302 Maria Edjane Belo Da Silva Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

61 Francisco José De Almeida Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

110 Pamela Cristina Pontes Da Silva Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

98 Odilene Mariner Spada Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

67 Edna Yoshimi Kuroki Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

461 Lucimara Frutos Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

426 Larissa Lima Carvalho Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

408 Aline Mota De Campos Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
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remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

291 Leandro Pina Iazzetti Não comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 10.3 do 
edital de abertura. 

366 Albanir Aparecida Alves Não comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 10.3 do 
edital de abertura. 

102 Maria Teresinha Nicolotti Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

78 Ana Margarete Bacil Da Silva Não comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 10.3 do 
edital de abertura. 

276 Eliete Cristina Calheiros Da Silva Comprovou os títulos declarados no ato 
da inscrição. 

407 Roselaine Caetano Não comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 10.3 do 
edital de abertura. 

390 Silvana Aparecida Claro Não comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 10.3 do 
edital de abertura. 

113 Denis Greike Lopes Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

172 Franciele Aparecida Lagos Torres Comprovou os títulos declarados no ato 
da inscrição. 

203 Alessandro Batista Nascimento Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

349 Ivanete Rodrigues Comprovou os títulos declarados no ato 
da inscrição. 



       PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

      Secretaria Municipal de Recursos Humanos 

4 

 

362 Douglas Mayer Lopes Da Silva Não comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 10.3 do 
edital de abertura. 

301 Grasiela Mezzari Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

409 Aline De Camargo Luchesi Rocha Palma Não comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 10.3 do 
edital de abertura. 

236 Elaine Waltrick Coelho Comprovou os títulos declarados no ato 
da inscrição. 

364 Charlene Lais Delphim Comprovou os títulos declarados no ato 
da inscrição. 

143 Jonas Souza Da Silva Comprovou os títulos declarados no ato 
da inscrição. 

198 Thais Rossi Fonseca Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

91 Maria Augusta De Moraes Pedrosa Lima Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

219 Cristiano Withoft Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 

238 Diane Cristine Roxinol Não comparecimento dentro do prazo 
estipulado, sendo o(a) candidato(a) 
remetido(a) para o fim da lista 
classificatória, conforme item 5.3 e 10.3 
do edital de abertura. 
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Cargo: Médico Clínico Geral 

Inscrição Nome Resultado Nota Final atribuída 
em conformidade 

com os títulos 
comprovados. 

10 Camila Lopes Ahrens Comparecimento dentro do 
prazo estipulado no edital de 
convocação para candidatos 
remetidos para o fim da lista 
de classificação. 

8,00 

42 Yiramys Bárbara Alvarez 
Lebroc 

Comparecimento dentro do 
prazo estipulado no edital de 
convocação para candidatos 
remetidos para o fim da lista 
de classificação. 

4,00 

177 Elder Luis Dedemo 
Boaretto 

Comparecimento dentro do 
prazo estipulado no edital de 
convocação para candidatos 
remetidos para o fim da lista 
de classificação. 

4,00 

40 Ali Mohamad El Kadri Comparecimento dentro do 
prazo estipulado no edital de 
convocação para candidatos 
remetidos para o fim da lista 
de classificação. 

3,96 

258 Oscar Giroldo Filho Comparecimento dentro do 
prazo estipulado no edital de 
convocação para candidatos 
remetidos para o fim da lista 
de classificação. 

3,00 

5 Maria Isabel Aquino 
Simon 

Comparecimento dentro do 
prazo estipulado no edital de 
convocação para candidatos 
remetidos para o fim da lista 
de classificação. 

3,00 

139 Allex do Amaral e Castro Comparecimento dentro do 
prazo estipulado no edital de 
convocação para candidatos 
remetidos para o fim da lista 
de classificação. 

2,50 

4 Carlos Javier Rinojo 
Sanchez 

Comparecimento dentro do 
prazo estipulado no edital de 
convocação para candidatos 
remetidos para o fim da lista 
de classificação. 

2,42 

425 Aaron Belczak Reinert Comparecimento dentro do 
prazo estipulado no edital de 
convocação para candidatos 
remetidos para o fim da lista 

2,32 
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de classificação. 

382 Adão Justiniano Coelho 
Rodrigues 

Comparecimento dentro do 
prazo estipulado no edital de 
convocação para candidatos 
remetidos para o fim da lista 
de classificação. 

2,00 

320 Valdina Luna Comparecimento dentro do 
prazo estipulado no edital de 
convocação para candidatos 
remetidos para o fim da lista 
de classificação. 

1,50 

140 Rene Crepaldi Junior Comparecimento dentro do 
prazo estipulado no edital de 
convocação para candidatos 
remetidos para o fim da lista 
de classificação. 

1,50 

436 Elicimar Luis Beltran 
Martins 

Comparecimento dentro do 
prazo estipulado no edital de 
convocação para candidatos 
remetidos para o fim da lista 
de classificação. 

1,00 

183 Donizeti Lucas Mendes 
Junior 

Comparecimento dentro do 
prazo estipulado no edital de 
convocação para candidatos 
remetidos para o fim da lista 
de classificação. 

0,00 

274 Marina Gori Rosa Comparecimento dentro do 
prazo estipulado no edital de 
convocação para candidatos 
remetidos para o fim da lista 
de classificação. 

0,00 

155 Simara Borges Llivi 
Ibanez Velasco 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

226 Demian Ricardo Scialla 
Ordones 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

223 Chade Nagib Taha Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

152 Marcelo Augusto Baroni 
Sader 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 

Sem pontuação 
atribuída. 
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de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

171 Luiza Marochi Almeida Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

124 Maykel Lazel Rocha 
Quintana 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

184 Jose Cumaru Neto Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

252 Jairo Tavares De Souza Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

16 Dainerys Aleida Perez 
Lastre 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

284 Francisco Eduardo Rosa 
Jardim 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

201 Julian Fernanda 
Marcondes 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

334 Bruno Kawada Da Gama 
Magalhaes 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

333 Thais Fontinelle De 
Carvalho 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

405 Flavia Leitão Ermel Não Comparecimento dentro Sem pontuação 
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do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

atribuída. 

221 Paulo Fernando Bozko Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

336 Eduardo Crepaldi Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

453 Andreza Maria Dallacqua Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

175 Guilherme Mattioli 
Nicollelli 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

444 Angelo Socorro Dall 
Acqua 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

129 Wagner Noboro Takano Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

329 Marcela Abou Chami 
Oereira De Trotta 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

328 Fabiano De Trotta Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

418 Lucas Otavio Lima Ricci Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 
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322 Juliana Vicentini Bonatto Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

481 Andreza De Carvalho 
Formiga 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

279 Jorge Lizardo Cayotopa 
Escalante 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

11 Antonio Joel  Rivera  
Cabrera 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

417 Osmar Wambier Neto Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

393 Rodolfo Webermayer Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

186 Talitta Oliveira Carvalho Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

354 Polyanna Borges Da 
Rocha 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

167 Maiza Vaz Tostes Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

386 Wellington Silva Lima Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 

Sem pontuação 
atribuída. 
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fim da lista de classificação. 

114 Merabe Muniz Diniz 
Cabral 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

36 Jaime Ribeiro Freitas Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

158 João Paulo Michaelis 
Ribeiro 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

446 Mariana Domenica 
Tortato 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

387 Cassiana Lima Chapaval 
Kotzias Dos Santos 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

294 Caroline Cristina 
Guimarães Trentin 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

27 Tarciso Arcela Costa 
Freire 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

28 Icaro Marcel Lopes De 
Souza 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

324 Juliana Pelizon Silva Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

108 Flavio Machado De 
Oliveira 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 

Sem pontuação 
atribuída. 
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candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

160 Gerson Geraldo 
Nogueira 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

132 Felipe Campos Teixeira Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

240 Joao Fernando De 
Oliveira Sobrinho 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

227 José Roberto Ribeiro 
Manoel 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

166 Flavio Wagner Aguilera 
Machado 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

326 Sue Elaine Conceição 
Sabino 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

300 Nicole Falavinha Frohlich Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

82 Gustavo Araujo De 
Almeida 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

187 Marcelo Henrique 
Carmezim Gottschild 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

57 Namir Cavalli Junior Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 

Sem pontuação 
atribuída. 
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de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

357 Rafael Ribeiro Renato Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

188 Fernanda Scussel Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

466 Athaid David Escalante 
Cayotopa 

Não Comparecimento dentro 
do prazo estipulado no edital 
de convocação para 
candidatos remetidos para o 
fim da lista de classificação. 

Sem pontuação 
atribuída. 

 
 
 
 
 
 

 
Paranaguá, 20 de abril de 2017. 

 
 
 
 

 
Odair José Pereira 

Secretário Municipal de Recursos Humanos 


