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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 02/2016 

Resultado da Comprovação de Títulos – Edital de Convocação 01/2016 
 

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 01/2016, 
conforme descrição abaixo: 
 
Cargo: Médico Clínico Geral 

Inscrição Nome Resultado 

155 Simara Borges Llivi Ibanez Velasco 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.  

10 Camila Lopes Ahrens 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. 

26 Humberto Tavares De Mello Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

40 Ali Mohamad El Kadri 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. 

226 Demian Ricardo Scialla Ordones 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. 

310 Dennis Wander De Dominicis Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

320 Valdina Luna 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. 

223 Chade Nagib Taha 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. 

152 Marcelo Augusto Baroni Sader Não comprovou os títulos declarados 
no ato da inscrição, sendo o(a) 
candidato(a) remetido(a) para o fim da 
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lista classificatória, conforme item  
10.3 do edital de abertura. 

41 Eliane Rocha Stremel Abalem Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

171 Luiza Marochi 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. 

255 Luiz Yasuhiro Minamihara Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

42 Yiramys Barbara Alvarez Lebroc 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. 

124 Maykel Lazel Rocha Quintana 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. 

86 Márcio André Rabello Mendes Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

184 Jose Cumaru Neto Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

71 Amanda Flenik Kersten Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

177 Elder Luis Dedemo Boaretto 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. 

343 Juliana Opolski Medeiros Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

12 Patricia Mates Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

252 Jairo Tavares De 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. 

436 Elicimar Luis Beltran Martins 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. 

70 Fabio Ricardo Dos Santos Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

425 Aaron Belczak Reinert Não comparecimento dentro do prazo 
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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. 

80 Anna Carolina Van Herp Ragonha Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

16 Dainerys Aleida Perez Lastre 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. 

284 Francisco Eduardo Rosa Jardim 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. 

201 Julian Fernanda Marcondes 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. 

404 Antony Serpa Antoniuk Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

4 Carlos Javier Rinojo Sanchez 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. 

382 Adão Justiniano Coelho Rodrigues 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. 

105 Marcelo Osorio Cassiano Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

427 Alexandre Jimenez Ormianin Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição.  

287 Jhonatan Wilian De Sa Aredes Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

334 Bruno Kawada Da Gama Magalhaes 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. 

275 Daniel Augusto Garcia Escher Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

17 Paulo Estevao Candia Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

139 Allex Do Amaral E Castro Não comparecimento dentro do prazo 
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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. 

410 Viviane De Sa Pereira Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

333 Thais Fontinelle De 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. 

405 Flavia Leitão Ermel 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. 

388 Carla Caroline Szyhta Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

8 Josafa Diniz De Araujo Filho Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

293 Bruna Natacha Dos Santos Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

480 Emerson Jose Soares Da Silva Reis Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

221 Paulo Fernando Bozko 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. 

336 Eduardo Crepaldi 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. 

453 Andreza Maria Dallacqua 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. 

20 Rodrigo Vettori Goulart De Oliveira Comprovou os títulos declarados no 
ato da inscrição. 

175 Guilherme Mattioli Nicollelli 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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Paranaguá, 10 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
 

 
Marcela Fusco Di Buriasco 

Secretária Municipal de Recursos Humanos 


