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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 02/2016 

Resultado da Comprovação de Títulos – Edital de Convocação 04/2016 
 

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 04/2016, 
conforme descrição abaixo: 
 
Cargo: Médico Clínico Geral 
 

Inscrição Nome Resultado 

381 Milton Villarroel Urculho Comprovou os títulos 
declarados no ato da inscrição 

11 Antonio Joel  Rivera  Cabrera 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. 

140 Rene Crepaldi Junior 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. 

417 Osmar Wambier Neto 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. 

393 Rodolfo Webermayer 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. 

186 Talitta Oliveira 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. 

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

      307                        Michella Przybycien Comprovou os títulos 
declarados no ato da inscrição 

167 Maiza Vaz Tostes 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. 

386 Wellington Silva 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. 

 
 

 
 
 

Paranaguá, 10 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odair José Pereira 

Secretário Municipal de Recursos Humanos 


