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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 02/2016 

Resultado da Comprovação de Títulos – Edital de Convocação 03/2016 
 

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 03/2016, 
conforme descrição abaixo: 
 
Cargo: Médico Clínico Geral 

Inscrição Nome Resultado 

482 Danielli De Almeida Comprovou os títulos 
declarados 

444 Angelo Socorro Dall Acqua  
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.  

 

129 Wagner Noboro Takano  
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.  

 

157 Lisiane Mariel Machiavelli Comprovou os títulos 
declarados 

258 Oscar Giroldo Filho  
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.  

 

329 Marcela Abou Chami Oereira De Trotta  
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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.  

 

328 Fabiano De Trotta  
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.  

 

5 Maria Isabel Aquino Simon  
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.  

 

418 Lucas Otavio Lima Ricci  
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.  

 

322 Juliana Vicentini Bonatto  
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, 23 de dezembro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marcela Fusco Di Buriasco 

Secretária Municipal de Recursos Humanos 

481 Andreza De Carvalho Formiga  
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.  

 

279 Jorge Lizardo Cayotopa Escalante  
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.  

 


