
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010 
 
 
Prefeito do Município de Paranaguá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais, resolve tornar público o seguinte:  
 

I - Ficam homologadas as inscrições dos candidatos inscritos no concurso público do 
Município de Paranaguá, conforme Edital de Concurso Público nº 001/2010, cujos nomes 
constam na relação anexa. 

  
        II - Consideram-se indeferidas as inscrições cujos nomes não constem na relação 
anexa a este Edital de Homologação. Os interessados poderão entrar com recurso na 
forma prevista no Edital, em formulário próprio disponível no endereço eletrônico 
www.iaceco.com.br, o qual será entregue eletronicamente ao final do envio. O prazo para 
recurso será nos dias 13 e 14 de abril de 2010.  

 
 III – Constitui motivo para indeferimento da inscrição a falta de regular 

preenchimento da ficha de inscrição ou falta de comprovação do pagamento.  
 
V - No caso de existir divergência entre o número de inscrição da ficha e o da relação 

de homologação, prevalece o número constante na relação de Homologação.   
 
VI – As provas escritas serão realizadas no dia 09 de maio de 2010 às 09h00min, nas 

seguintes escolas, conforme o cargo escolhido pelo candidato: 
 
 
Escola Municipal Nascimento Junior – Rua Capibarite, s/nº – Jardim Guaratuba. 

        
Educador Infantil 

 
        
 

Escola Municipal Nayá Castilho - Avenida Belmiro Sebastião Marques, s/n – Vila 
Paraíso. 

 
Professor de 1ª a 4ª série – Conforme relação anexa 

 
 
 
Escola Municipal Edinéa Marize Marques Garcia – Rua 31, s/n – Jardim 
Samambaia.  
 

Professor de 1ª a 4ª série – Conforme relação anexa 
Professor de Artes – Todos os candidatos 

Professor de Educação Física – Todos os candidatos 
 
 

       



Escola Municipal Aníbal Ribeiro Filho – Rua Avenida Tókio, s/n – Parque Agari. 
 

Professor de Inglês – Todos os candidatos 
Professor Música – Todos os candidatos 

Pedagogo/Coordenador Educacional – Todos os candidatos 
Pedagogo/Orientador Educacional – Todos os candidatos 

 
           
      VII – Quanto à PROVA DE TÍTULOS, o recebimento destes será no dia 09 de abril no 
mesmo local da prova escrita, APÓS A REALIZAÇÃO DESTA. Os títulos serão entregues em 
CÓPIAS DEVIDAMENTE AUTENTICADAS EM ENVELOPE IDENTIFICADO com o nome e 
número de inscrição do candidato. 

 
Paranaguá, 12 de abril de 2010. 
 

 
JOSE BAKA FILHO 
Prefeito Municipal 


