
       PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 
      Secretaria Municipal de Recursos Humanos 

 
 

 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 02/2016 

Resultado da Comprovação de Títulos – Edital de Convocação 07/2017 
 

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 
07/2017, conforme descrição abaixo: 
 
Cargo: Enfermeiro 
Inscrição Nome Resultado 
200 Elisabete Cristina Passig Dasilva 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. 

208 Patricia Cristina Santos Pereira 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. 

341 Genilaine Maria Lotti Domingos 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. 

348 Adriano José Barbosa Junior 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. 

217 Romulo Alves Rigotti 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. 

120 Pablo Cordeiro Da Silva Comprovou os títulos declarados no ato 
da inscrição. 

218 Renata Ribeiro Rigotti 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. 

97 Cassieli De Souza 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. 
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435 Silvio Tolomeotti 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. 

192 Tacil Souza Pimenta 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. 

356 Marco Antonio Josefi 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. 

75 Diva Maria De Mello Krasuski 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. 

246 Marleci De Oliveira Pontes Comprovou os títulos declarados no ato 
da inscrição. 

145 Silvana Fontes Trevisan 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. 

23 Adriana Cristina Dos Santos Comprovou os títulos declarados no ato 
da inscrição. 

359 Sirlei De Jesus Mantuani Baldykoski 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. 

72 Priscila Rosa Maceno 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. 

136 Alexandro José Pereira 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. 

142 Cristyan Meira De Araújo 
Vasconcelos 

Comprovou os títulos declarados no ato 
da inscrição. 

205 Lucimara De Souza Cogo 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Paranaguá, 24 de março de 2017. 

 
 
 
 

 
Odair José Pereira 

Secretário Municipal de Recursos Humanos 


