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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 02/2016 

Resultado da Comprovação de Títulos – Edital de Convocação 05/2016 
 

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 05/2016, 
conforme descrição abaixo: 
 
Cargo: Médico Clínico Geral 
 

Inscrição Nome Resultado 

119 Débora Caroline Zielonka Da Silva Comprovou os títulos declarados 
no ato da inscrição.  

114 Merabe Muniz Diniz Cabral 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. 

36 Jaime Ribeiro Freitas 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. 

158 João Paulo Michaelis Ribeiro 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. 

446 Mariana Domenica Tortato 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. 

178 Juliana Scremin Zacarias Comprovou os títulos declarados 
no ato da inscrição. 

387 Cassiana Lima Chapaval Kotzias Dos Santos 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. 

294 Caroline Cristina Guimarães Trentin Não comparecimento dentro do 
prazo estipulado, sendo o(a) 
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candidato(a) remetido(a) para o 
fim da lista classificatória, 
conforme item 5.3 e 10.3 do edital 
de abertura. 

183 Donizeti Lucas Mendes 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. 

27 Tarciso Arcela Costa Freire Comprovou os títulos declarados 
no ato da inscrição. 

28 Icaro Marcel Lopes De Souza Comprovou os títulos declarados 
no ato da inscrição. 

324 Juliana Pelizon 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. 

108 Flavio Machado 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. 

160 Gerson Geraldo Nogueira 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. 

132 Felipe Campos Teixeira 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. 

240 Joao Fernando De Oliveira Sobrinho 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. 

227 José Roberto Ribeiro Manoel 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 
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de abertura. 

166 Flavio Wagner Aguilera Machado 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. 

326 Sue Elaine Conceição Sabino 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. 

300 Nicole Falavinha Frohlich 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. 

82 Gustavo Araujo 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. 

187 Marcelo Henrique Carmezim Gottschild Comprovou os títulos declarados 
no ato da inscrição. 

57 Namir Cavalli 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. 

357 Rafael Ribeiro Renato 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. 

188 Fernanda Scussel 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. 

274 Marina Gori Rosa 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. 

195 Fellipe Campos Martins Comprovou os títulos declarados 
no ato da inscrição. 

466 Athaid David Escalante Cayotopa 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, 24 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odair José Pereira 

Secretário Municipal de Recursos Humanos 


