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EDITAL 063/2017 
 

 

 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e 

Emergência do Noroeste do Paraná – CIUENP – SAMU 192, no uso de suas atribuições legais e,  

CONSIDERANDO o que estabelecem as instruções da 

cláusula 41 sobre a contratação de profissionais por tempo determinado do Estatuto do Consórcio 

Intermunicipal da Rede de Urgências do Noroeste do Paraná - CIUENP, de 20 de março de 2012 e o Edital 

nº 001/2016 – Teste Seletivo Simplificado, de 12/04/2016,  

R E S O L V E 

Convocar o candidato abaixo relacionado, aprovado e 

classificado no Teste Seletivo Simplificado de Analise Curricular, experiência profissional e Títulos por 

prazo determinado de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período para o provimento do 

emprego público de MÉDICO INTERVENCIONISTA, para a 22ª Regional de Saúde – Ivaiporã – PR, com 

carga horaria de 24 horas semanais, a comparecer à Sede do Consórcio, localizada na Rua Dr. Paulo 

Pedrosa de Alencar, nº 4348, Centro, Umuarama-Pr – CEP 87.501-270, de segunda a sexta-feira no 

horário das 08:00 às 11:30 das 13:30 às 17:00 h, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, para se 

manifestar sobre a aceitação ou não do Emprego Público, ocasião em que se realizará agendamento 

para se submeter ao Exame Médico Pré-Admissional previsto no item 4.16 de referido Edital.  

Ao candidato aprovado e classificado neste Processo Seletivo 

Simplificado, quando da sua convocação, além de atender aos pré-requisitos exigidos para o emprego 

público, deverá apresentar, obrigatoriamente, fotocópia autenticada - ou simples, se acompanhado do 

original - dos documentos exigidos no Artigo 4º e subitens, do Edital 006/2014. O não comparecimento 

do candidato implicará automaticamente na sua desclassificação. 

Por oportuno, enfatiza-se que candidato eventualmente detentor de 

outro emprego/cargo público deverá atentar para a limitação MÁXIMA de 60 (sessenta) horas de 
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trabalho semanais – para a atividade já desempenhada MAIS o trabalho no SAMU, para os que são aqui 

convocados, na forma da legislação vigente. 

22 ° REGIONAL - IVAIPORÃ 

MÉDICO INTERVENCIONISTA – 24 HORAS SEMANAIS 
(PROVIMENTO DE 01 VAGAS) 

 

Inscrição R.G. n° Nome do(a) Candidato(a) Classificação 

00324 8.155.142-1 SSP PR GUSTAVO RAZENTE FASSINA 17 

O candidato referenciado está sendo novamente convocado tendo em vista, quando de uma primeira 

convocação, ter optado por deslocamento para o final da lista de aprovados. 

 

Umuarama, 20 de Julho de 2017. 

 
 
 

ALMIR DE ALMEIDA 
PRESIDENTE DO CIUENP. 

 

 

 

 

 


