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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS
DECRETO Nº 186/2011

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais 

RESOLVE 

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública 
para fins de constituição de servidão amigá-
vel ou judicial pela Companhia de Saneamen-
to do Paraná - SANEPAR, as áreas de terras 
abaixo descritas, bem como as benfeitorias 
que possam sobre elas existir, com fulcro nos 
Artigos 2º, 5º, “E” e “H” e 6º, do Decreto-Lei 
nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado 
pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956.   

Área da Faixa de Servidão da Rede Cole-

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 187/2011
data: 12 de abril  de 2011
sÚmula: exonera funcionário do cargo
que menciona e dá outras providências.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

art. 1º - EXONERAR o servidor Gilvan Bobato, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor do 
Dpto de Administração Geral, do Quadro de pes-
soal do executivo municipal.

art. 2º - este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de 
prudentópolis - pr.,  12 de abril  de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

tora de Esgotos: 63,41m²
proprietário: OtÁviO HenriQue BOnfim e 
OutrO Ou a Quem de direitO pertencer

situação: dentro do lote de terreno subur-
bano sob n°08, da quadra m, situado em vila 
das flores, linha rio dos patos, nesta cidade e 
município de prudentópolis, com área total de 
676,32m², constante da matrícula nº 5003 do 
registro de imóveis de prudentópolis, uma faixa 
de servidão, destinada para a rede coletora de 
esgotos (existente), com a seguinte descrição:

O ponto de partida foi estabelecido na esta-
ção p1 nas divisas dos lotes 07 e 08 da qua-
dra “m”, a 99,36m da rua General carneiro. 
da estação p1, azimute 285º00’00”, mediu-
se 42,27m, por terrenos do lote nº 08 de pro-
priedade de Otávio Henrique Bonfim e Outro, 
até a estação p2. 

O azimute acima descrito refere-se ao norte 
magnético e define o eixo de uma faixa de 
1,50m de largura.

Área da Faixa de Servidão da Rede Cole-
tora de Esgotos 132,00m²

proprietário: arlete rOssetim Bini Ou a 
Quem de direitO pertencer

situação: no lote de terreno urbano situado 
na avenida s. João em pousinhos, nesta ci-
dade e município de prudentópolis, com área 
total de 4.640,00m², constante da matrícu-
la nº 18687 do registro de imóveis de pru-
dentópolis, uma faixa de servidão, destinada 
para a rede coletora de esgotos, com a se-
guinte descrição:

O ponto de partida foi estabelecido no ali-
nhamento da avenida s. João, à 83,83m da 
rua silvas do Brasil, na divisa dos terrenos 
de propriedade de arlete rossetim Bini. da 
estação p1, azimute 351º15’31”, mediu-se 
88,00m por terrenos de propriedade de arle-
te rossetim Bini, até a estação p2.

O azimute acima descrito refere-se ao norte 
magnético e define o eixo de uma faixa de 
1,50m de largura.  

Área da Faixa de Servidão da Rede Cole-
tora de Esgotos 23,33,00m²

proprietário: a Quem de direitO perten-
cer, na pOsse de sOlanGe da luz riBei-
rO

situação: no lote de terreno urbano situado 
na rua 07 de setembro, 1098 - 

loteamento Jardim independência, nesta ci-
dade e município de prudentópolis, uma faixa 
de servidão, destinada para a rede coletora 
de esgotos (existente), com a seguinte des-
crição:
O ponto de partida foi estabelecido a 33,36m 
da rua 7 de setembro, na divisa deste lote 
com terras de dioníso Opuchkevitch. da es-
tação p1, azimute 174º13’, mediu-se 14,33m 
por terrenos de posse de solange da luz ri-
beiro, até a estação p2. da estação p2, azi-
mute 84º13’, mediu-se 1,15m até a estação 
p3, na divisa deste lote com o loteamento 
vila das flores.

Os azimutes acima descritos referem-se ao 
norte magnético e definem o eixo de uma fai-
xa de 1,50m de largura.              

art. 2º - fica autorizada a companhia de sa-
neamento do paraná - sanepar- a promover 
todos os atos judiciais ou extrajudiciais neces-
sários para a efetivação da instituição admi-
nistrativa nas áreas descritas no art. 1º deste 
decreto, na forma da legislação vigente.

art. 3º - fica reconhecida a conveniência da 
constituição de servidão administrativa em 
favor da companhia de saneamento do pa-
raná - sanepar, para o fim indicado, o qual 
compreende o direito atribuído à empresa de 
praticar todos os atos de reconhecimento e 
medição das áreas descritas no artigo 1º des-
te decreto.  

art. 4º - Os proprietários das áreas atingi-
das pelo ônus da servidão administrativa 
limitarão o uso e gozo das mesmas ao que 
for compatível com a existência da servidão, 
abstendo-se, conseqüentemente, da prática 
dentro das referidas áreas, de quaisquer atos 
que causem danos às mesmas, incluídos en-
tre eles os de erguer construções, fazer plan-
tações de elevado porte, cravar estacas, usar 
explosivos e transitar com veículos pesados.
art. 5º - a companhia de saneamento do 
paraná - sanepar, poderá invocar em juízo, 
quando necessário, a urgência a que se refe-
re o art. 15 do decreto-lei nº 3.365, de 21 de 
junho de 1.941, e suas alterações.

art. 6º - O ônus decorrente da constituição 
da servidão administrativa  das áreas a que 
se refere o art. 1º deste decreto, ficará por 
conta da companhia de saneamento do para-
ná - sanepar.
art. 7º - este decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.  

prudentópolis, 12 de abril de 2011. 

Gilvan Pizzano Agibert
Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 188/2011

data: 12 de abril de 2011.
sÚmula: nomeia funcionário para o cargo
que menciona  e  dá outras providências.
O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

artigo 1º - NOMEAR, Gilvan Bobato, portador 
do r.G. nº 8.524.192-3/pr e cpf nº 047.754.449-
56 para exercer o cargo em comissão de Assessor 
do Dpto de Tesouraria, símbolo cc-7, do Quadro 
de pessoal do executivo municipal.
artigo 2º - CONCEDER, Gratificação de tempo 
integral e dedicação exclusiva no percentual de 
60% (sessenta por cento) ao referido servidor.

artigo 3º - este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

artigo 4º - revogam-se as disposições em con-
trário.

prefeitura municipal de
prudentópolis - pr., 12 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 190/2011

data: 12 de abril de 2011.
sÚmula: nomeia funcionário para o cargo
que menciona  e  dá outras providências.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

artigo 1º - NOMEAR, Tallita Angelica de Pau-
la Santos, portadora do r.G. nº 8.785.003-0/pr 
e cpf nº 066.320.269-82 para exercer o cargo 
em comissão de Assessor do Dpto de Esportes, 
símbolo cc-8, do Quadro de pessoal do executivo 
municipal.

artigo 2º - este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

artigo 3º - revogam-se as disposições em con-
trário.

prefeitura municipal de
prudentópolis - pr., 12 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 192/2011

data: 14 de abril  de 2011
sÚmula: exonera funcionário do cargo
que menciona e dá outras providências.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

art. 1º - EXONERAR o servidor Juliano Garcia, 
ocupante do cargo em comissão de Gerente do 
Departamento de Administração Geral, do Quadro 
de pessoal do executivo municipal.

art. 2º - este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de 
prudentópolis - pr.,  14 de abril  de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 193/2011

data: 14 de abril de 2011.
sÚmula: nomeia funcionário para o cargo
que menciona  e  dá outras providências.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

artigo 1º - NOMEAR, Juliano Garcia, portador 
do r.G. nº 7.776.944-7/pr e cpf nº 034.894.079-
38 para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Coordenadoria de Apoio Técnico, símbolo cc-1, 
do Quadro de pessoal do executivo municipal.

artigo 2º - este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

artigo 3º - revogam-se as disposições em con-
trário.

prefeitura municipal de
prudentópolis - pr., 14 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 191/2011

data: 12 de abril de 2011.
sÚmula: nomeia funcionário para o cargo que
menciona, e  dá outras providências.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

artigo 1º – NOMEAR Augusto Ternoski, porta-
dor da carteira de identidade  nº 779.227/pr e 
do cpf nº 026.358.959-53, para exercer o cargo 
de Secretário Municipal de Viação, Obras e Servi-
ços Urbanos, do Quadro de pessoal do executivo 
municipal.

artigo 2º - este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

artigo 3º - revogam-se as disposições em contrário.

prefeitura municipal de
prudentópolis - pr., 12 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 189/2011

data: 12 de abril de 2011.
sÚmula: nomeia funcionário para o cargo
que menciona  e  dá outras providências.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

artigo 1º - NOMEAR, Alessandra Lupepsiw dos 
Santos, portadora do r.G. nº 10.373.753-2/pr e 
cpf nº 067.455.959-23 para exercer o cargo em 
comissão de Assessor do Dpto de Administração 
Geral, símbolo cc-7, do Quadro de pessoal do 
executivo municipal.

artigo 2º - este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

artigo 3º - revogam-se as disposições em con-
trário.

prefeitura municipal de
prudentópolis - pr., 12 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal



ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS qUARTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2011 - EDIÇÃO 3334

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 194/2011

data: 14 de abril de 2011.
sÚmula: nomeia funcionário para o cargo
que menciona  e  dá outras providências.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e

 
tendo em vista a aprovação no concurso públi-
co edital n° 001/2009, homologado pelo decreto 
304/2009 de 10 de agosto de 2009;

e preenchidos os requisitos contidos no artigo 20 
da lei 1.339 - estatuto dos servidores públicos 
municipais de prudentópolis-;

RESOLVE:

artigo 1º - NOMEAR, Tairine dos Santos, por-
tadora do r.G. nº 11.104.266-7/pr e cpf nº 
075.805.909-48, para exercer o cargo efetivo de 
Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, nível 01, 
referência a, do Quadro de pessoal do executivo 
municipal.

artigo 2º - este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

artigo 3º - revogam-se as disposições em con-
trário.

prefeitura municipal de
prudentópolis - pr., 14 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 195/2011

data: 14 de abril de 2011.
sÚmula: concede abono permanência.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao que dispõe o art. 40,§ 19 da consti-
tuição federal e demais alterações constitucionais 
atinentes ao assunto:

RESOLVE:

artigo 1º - fica concedido abono de permanência 
a servidora JACINTA DOS SANTOS, portadora 
do rG nº 1.886.392/pr e cpf nº 339.062.389-20, 
ocupante do cargo provimento efetivo de profes-
sora, tendo como base requerimento protocolado 
em 11/04/2011  sob nº 1049/2011, com funda-
mento no art. 40, § 19 da constituição federal e 
da lei municipal nº 1487/2006.

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 197/2011

data: 15 de abril de 2011.
sÚmula: decreta a aposentadoria da funcionária
que menciona e dá outras providências.

O prefeito municipal de prudentópolis – estado do 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS
PORTARIA Nº 103/2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS, 
estado do paraná, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR, com fulcro no art. 138, 
§ 4º, da lei Orgânica municipal, o uso do cen-
tro de eventos do município, no dia 14 de maio 
de 2011, pela aciap – associação comercial e 
empresarial de prudentópolis, inscrita no cnpJ 
04.042.601/0001-18,com sede neste município, 
para a realização do sorteio e jantar dançante da 
promoção “Quer levar” compre aqui e concorra.

Art. 2º. fica responsável pela utilização do refe-
rido centro, bem como por qualquer dano que ve-
nha ser causado pela referida utilização, em sen-
do, a aciap associação comercial e empresarial 
de prudentópolis, representada por seu diretor de 
eventos, o sr. adilon emidio da silva.

Art. 3º. esta portaria entra em vigor nesta data.

Gabinete do prefeito municipal de 
prudentópolis - pr.,  12 de abril de 2011.

Gilvan pizzano agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 196/2011
data: 14 de abril  de 2011
sÚmula: exonera funcionário do cargo
que menciona e dá outras providências.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

art. 1º - EXONERAR a servidora Monique Ien-
sen, ocupante do cargo em comissão de Geren-
te do Departamento de Tesouraria, do Quadro de 
pessoal do executivo municipal.

art. 2º - este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de 
prudentópolis - pr.,  14 de abril  de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

artigo 2º - a concessão do beneficio tem por base 
a fundamentação jurídica apresentada pela reque-
rente. apreciação, análise, relatório e conclusão 
da assessoria jurídica da instituição previdenciá-
ria a que pertence – instituto de previdência de 
prudentópolis/pr – com manifestação escrita da 
presidente da entidade via Ofício 027/2011, infor-
mando que a segurada preenche todos os requisi-
tos constitucionais para a concessão de aposenta-
doria e abono de permanência.

Parágrafo único: o valor do abono de permanên-
cia de que trata o art. 1º, obedecerá aos crité-
rios do art. 75 e seus parágrafos da lei municipal 
1487/2006.

artigo 3º - este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

prefeitura municipal de prudentópolis - pr.,
14 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

paraná, no uso de suas atribuições legais,
considerando o disposto no artigo 10 da lei 
1.487/2006 (regime próprio de previdência);

considerando ainda o requerente preencher os re-
quisitos do artigo 40 da constituição federal de 
1988 para a concessão da aposentadoria por ida-
de, porém sem integralidade, sem paridade e com 
valor proporcional ao tempo de serviço;

DECRETA:

art. 1º - É concedida apOsentadOria pOr idade, tendo 
em vista o cumprimento dos requisitos legais, a sra Anacir 
Beira Kapuscinski, portadora da carteira de identidade 
nº 7.596.085-9/pr e do cpf 699.320.189-53, funcionária 
municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de ze-
ladora, do Quadro de pessoal do executivo municipal.

art. 2º - a aposentadoria mencionada no arti-
go anterior, toma por base a proporcionalida-
de de 6162/10950 avos, do valor da média das 
80% (oitenta por cento) maiores remunerações, 
nos termos da emenda 41/03 e da lei federal nº 
10887/04, totalizando o valor de r$ 324,19 (tre-
zentos e vinte e quatro reais e dezenove centa-
vos), sendo que, conforme prevê o disposto no 
art. 7º, iv, da cf, será fixado  no valor  r$ 545,00 
(Quinhentos e quarenta e cinco reais),  correspon-
dente ao salário mínimo constitucional.

art. 3º - este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 15 de abril de 2011.                                                             

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal
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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS
PORTARIA Nº 104/2011

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com o estatuto dos servidores pú-
blicos do município de prudentópolis (lei 1339 de 
18/02/2003).

RESOLVE:

art. 1º -  PRORROGAR a licença para tratamento 
de saúde ao funcionário Nelson Tlumaski, ocu-
pante do cargo de provimento efetivo de auxi-
liar de serviços Gerais masculino, a partir de 21 
de fevereiro de 2011, pelo período de 60 (ses-
senta) dias, devendo retornar em 23 de abril de 
2011, conforme requerimento protocolado em 
22/02/2011, sob nº 453/2011, e, posteriormente 
conclusão da avaliação médica emitida pela co-
missão designada para esse fim.

art. 2º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr.,  13 de abril de 2011.

Gilvan pizzano agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS
PORTARIA Nº 106/2011

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
CONCEDER, licença maternidade a funcionária 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS
PORTARIA Nº 107/2011

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com o estatuto dos servidores pú-
blicos do município de prudentópolis (lei 1339 de 
18/02/2003) e com a lei municipal nº 1642/2008;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, licença maternidade a fun-
cionária Luciana Mehl, ocupante do cargo de pro-
vimento efetivo de Psicóloga, a partir de 11 de 
abril de 2011, pelo período de 180 (cento e oiten-
ta) dias, retornando em 09 de outubro de 2011, 
conforme requerimento e atestado protocolado 
em 07/04/2011 sob n° 1021/2011.

Art. 2º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr, 14 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS
PORTARIA Nº 108/2011

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com o estatuto dos servidores pú-
blicos do município de prudentópolis (lei 1339 de 
18/02/2003).

RESOLVE:

art. 1º - PRORROGAR a licença para tratamento 
de saúde, concedida a funcionária Dirce Maria de 
Souza, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de servente de Obras, a partir de 28 de março de 
2011, pelo período de 120 (cento e vinte) dias,  
retornando em 26 de julho de 2011, conforme re-
querimento protocolado em 14/03/2011, sob nº 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS
PORTARIA Nº 109/2011

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do pa-
raná, no uso de suas atribuições legais e em confor-
midade com o estatuto dos servidores públicos do 
município de prudentópolis (lei 1339 de 18/02/2003).

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, licença para tratamento de saúde 
a funcionária Doroteia Angela Sybrux, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, 
a partir de 07 de março de 2011, pelo período de 30 
(trinta) dias, devendo retornar 07 de abril de 2011, con-
forme requerimento protocolado em 14/03/2011, sob nº 
658/2011, e relatório conclusivo da comissão de avalia-
ção médica designada para este fim.

Art. 2º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr., 14 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS
PORTARIA Nº 110/2011

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do pa-
raná, no uso de suas atribuições legais e em confor-
midade com o estatuto dos servidores públicos do 
município de prudentópolis (lei 1339 de 18/02/2003).

RESOLVE:

art. 1º - CONCEDER, licença especial a funcio-
nária Terezinha de Fatima Cordeiro, ocupan-
te do cargo de provimento efetivo de Zeladora, 
a partir de 11 de abril de 2011, pelo período de 
108 (cento e oito) dias, retornando em 29 de julho 
de 2011, conforme requerimento protocolado em 
17/03/2011, sob nº 737/2011.

art. 2º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr.,  14 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 105/2011

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

art. 1º - REVOGAR a portaria 171/2010 de 11 de 
junho de 2010, a qual trata de designação de ser-
vidor para prestar serviços junto ao departamento 
de licitações.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

       
Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr., 14 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

Florentina Antunes de Souza, ocupante do car-
go de Agente Comunitário de Saúde, a partir de 
01 de abril de 2011, pelo período de 120 (cento e 
vinte) dias, retornando em 30 de julho de 2011, 
conforme requerimento e atestado protocolado 
em 06/04/2011 sob n° 990/2011.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr., 14 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

668/2011, posteriormente relatório da comissão 
de avaliação médica (anexo ao processo).

art. 2° - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr.,  14 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal
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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS
PORTARIA Nº 113/2011

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e;

cOnsiderandO Ofício nº 128/2011, oriundo da 
secretaria municipal de educação,

RESOLVE:
art. 1º - TRANSFERIR da escola rural municipal 
presidente Kennedy – rio dos patos para a escola 
municipal tiradentes o aumento de carga horária 
de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, 
com proventos proporcionais, concedido através 
da portaria nº 58/2011, a professora Vivien Viri-
diane Vignati, em substituição a professora Jane 
cleusa christo que foi transferida para a apae.
art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo efeitos retroativos ao dia 11/04/2011.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 14 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

LEI MUNICIPAL Nº 1.878/2011
SÚMULA: “Concede reposição salarial e dá outras provi-
dências”.

O pOvO dO municípiO de prudentópOlis, estadO 
dO paranÁ, pOr seus vereadOres na câmara muni-
cipal, aprOvOu e eu prefeitO municipal sanciOnO 
a seGuinte lei:

art. 1º - em consonância com a lei municipal nº 1.873 de 
18/03/2011, e demais disposições atinentes à matéria, fica 
o poder legislativo municipal, autorizado a conceder repo-
sição salarial aos servidores públicos de provimento efetivo 
e cargos em comissão deste legislativo, no percentual de 
8,00%, dos quais 6,47% dizem respeito a média da infla-
ção com base no índice do inpc apurado desde o último 
reajuste, e 1,53% em favor dos servidores públicos da câ-
mara municipal de prudentópolis em atenção ao que ficou 
definido na lei municipal já acima mencionada.
art. 2º - a presente lei entra em vigor da data da sua pu-
blicação, produzindo efeitos retroativos a 1º de janeiro de 
2011.

prudentópolis, 07 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

LEI MUNICIPAL Nº 1.879/2011
SÚMULA: “Concede reposição aos subsídios dos Vereado-
res e dá outras providências”.

O pOvO dO municípiO de prudentópOlis, estadO 
dO paranÁ, pOr seus vereadOres na câmara muni-
cipal, aprOvOu e eu prefeitO municipal sanciOnO 
a seGuinte lei:

art. 1º - em consonância com a lei municipal nº 1.873 de 
18/03/2011, e demais disposições atinentes à matéria, fica 
o poder legislativo municipal, autorizado a conceder repo-
sição aos subsídios do presidente da câmara municipal e 
aos demais vereadores, no percentual de 6,47% referente 
a média da inflação com base no índice do inpc apurado 
desde o último exercício.

art. 2º - a presente lei entra em vigor da data da sua publi-
cação, produzindo efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2011.

prudentópolis, 07 de abril de 2011.
Gilvan Pizzano Agibert

Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS
PORTARIA Nº 114/2011

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do pa-
raná, no uso de suas atribuições legais e em confor-
midade com o estatuto dos servidores públicos do 
município de prudentópolis (lei 1339 de 18/02/2003).
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, licença para tratamento de 
saúde a funcionária Marici Terezinha Antonio, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Pro-
fessora, a partir de 29 de março de 2011, pelo 
período de 30 (trinta) dias, devendo retornar 28 
de abril de 2011, conforme requerimento protoco-
lado em 11/03/2011, sob nº 649/2011, e relatório 
conclusivo da comissão de avaliação médica de-
signada para este fim.

Art. 2º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr., 15 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS
PORTARIA Nº 112/2011

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e;

 
cOnsiderandO Ofício nº 128/2011 da secretaria 
municipal de educação,   

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da profes-
sora Regiane Cardoso, de 20 (vinte) para 40 
(quarenta) horas semanais, com proventos pro-
porcionais, na escola rural municipal presidente 
Kennedy – rio dos patos.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos retroativos ao 
dia 11 de abril de 2011.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 14 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 111/2011

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com a lei municipal nº 1336/2002;
e considerando o Ofício nº 127/2011 oriundo da 
secretaria municipal de educação,

RESOLVE:

art. 1º - REMOVER a professora Jane Cleusa 
Christo, ocupante do cargo efetivo de professora, 
da escola municipal tiradentes para a apae – as-
sociação de pais e amigos dos excepcionais.
art. 2º - fica concedido gratificação de classe es-
pecial nos termos do artigo 27 da lei 1336/2002 
para a referida professora, tendo em vista sua re-
moção para a apae.

art. 3º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos retroativos ao 
dia 11/04/2011.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr.,  14 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS
PORTARIA Nº 120/2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS, 
estado do paraná, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º. AUTORIZAR, com fulcro no art. 138, § 4º, da lei Or-
gânica municipal, o uso da calçada em frente ao pavilhão são 

Josafat, para a realização  de evento, no dia 23 de abril de 2011, 
promovido pela associação amigos do museu do milênio- aamm  
e pela cooperativa ucraíno- Brasileira de artesanato.

Art. 2º. fica responsável pela utilização, bem como por 
qualquer dano que venha ser causado pela referida utiliza-
ção, em sendo, a associação amigos do museu do milênio, 
representado pelo seu presidente mariano machula.

Art. 3º. esta portaria entra em vigor nesta data.
Gabinete do prefeito municipal de 
prudentópolis - pr., 18 de abril de 2011.

Gilvan pizzano agibert
prefeito municipal
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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2011
OBJetO: aquisição de cargas de gás oxigênio destinadas 
a secretaria municipal de saúde.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 102.800,00 (cento e 
dois mil e oitocentos reais).
data: 09 de maio de 2011, às 13h30m.
infOrmaçÕes sOBre O preGãO: O edital poderá ser 
obtido no site www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais in-
formações junto ao depto de licitações da prefeitura mu-
nicipal de prudentópolis, localizado na rua rui Barbosa, nº 
801, centro, prudentópolis-pr, cep 84400-000, fone (42) 
3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 
horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.

efraim Kos
pregoeiro presencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2011
OBJETO: Aquisição de materiais bibliográficos que 
serão destinados ao regular funcionamento dos cursos 
ofertados no campus avançado da unicentro, nesta 

cidade.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 35.164,98 (trinta e cinco mil, 
cento e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos).
data: 05 de maio de 2011, às 09h30m.
infOrmaçÕes sOBre O preGãO: O edital poderá ser 
obtido no site www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais in-
formações junto ao depto de licitações da prefeitura mu-
nicipal de prudentópolis, localizado na rua rui Barbosa, nº 
801, centro, prudentópolis-pr, cep 84400-000, fone (42) 
3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 
horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.

efraim Kos
pregoeiro presencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2011
OBJetO: aquisição de concreto usinado convencional 
slump 8+1.
preçO mÁXimO admitidO: 172.800,00 (cento e seten-
ta e dois mil e oitocentos reais).
data: 06 de maio de 2011, às 9h30m.
infOrmaçÕes sOBre O preGãO: O edital poderá ser 
obtido no site www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais 
informações junto ao depto de licitações da prefeitura 
municipal de prudentópolis, localizado na rua rui Bar-
bosa, nº 801, centro, prudentópolis-pr, cep 84400-
000, fone (42) 3446-8007 de segunda à sexta-feira, no 
horário das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 
horas às 17:00 horas.

efraim Kos
pregoeiro presencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2011
OBJetO: contratação de empresa para fornecimento de 
passagens rodoviárias
preçO mÁXimO admitidO: r$ 95.460,00 (noventa e 
cinco mil, quatrocentos e sessenta reais).
data: 10 de maio de 2011, às 13h30m.
infOrmaçÕes sOBre O preGãO: O edital poderá ser obtido 
no site www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais informações 
junto ao depto de licitações da prefeitura municipal de pru-
dentópolis, localizado na rua rui Barbosa, nº 801, centro, 
prudentópolis-pr, cep 84400-000, fone (42) 3446-8007 de 
segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 horas às 12:00 
horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.

efraim Kos
pregoeiro presencial

Extrato do 5° Termo Aditivo referente ao Pregão 
Presencial nº 002/2011
Contrato n° 002/2011

Partes: município de prudentópolis e alceu alberto lemos.
Objeto: em atendimento ao disposto no parágrafo Único da 
Cláusula Segunda do Contrato sob nº 002/2011, fica o valor 
do litro do álcool combustível (etanol) reajustado no per-
centual de 5,34% (cinco vírgula trinta e quatro por cento).
Em decorrência dos reajustes acima mencinado fica em 
r$ 2,20 (dois reais e vinte centavos) o valor do litro do 
álcool combustível (etanol).
Data da assinatura: 12/04/2011

Extrato do 1° Termo Aditivo referente ao Pregão 
Presencial nº 042/2011
Contrato n° 072/2011

Partes: município de prudentópolis e pontarolotur ltda.
Objeto: fica o valor do contrato sob nº 072/2011 acresc-
ido em 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento), con-
forme abaixo discriminado:  

lote descrição do 
produto

unidade 
de 

medida
Quantidade preço 

unitário preço total

1

transpOrte 
de 
pacientes 
p/ 
Guarapuava  
capacidade 
mínima do 
veículo: 9 
passageiros. 
total de Km 
a serem 
percorridos 
por dia: 210 
(duzentos e 
dez) km. 
expediente: 
03 (três) 
viagens 
semanais. 
ano de 
fabricação do 
veículo: igual 
ou superior a 
2001.

Km 25.200,00 1,80 45.360,00

Data da assinatura: 12/04/2011

Extrato de resultado e adjudicação de licitação – 
Pregão Presencial nº 044/2011

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de 
tintas e complementos.
Vencedores: Julieta r. navroski & cia ltda, nos lotes 
01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12, no valor total de r$ 
113.666,50 (cento e treze mil, seiscentos e sessenta e seis 
reais e cinqüenta centavos), a empresa prolux iluminação 
ltda, nos lotes 14 e 15, no valor total de r$ 8.070,00 (oito 
mil e setenta reais) e a empresa tintorauto comércio de 
tintas ltda, nos lotes 02, 03, 05 e 15, no valor total de r$ 
11.693,00 (onze mil, seiscentos e noventa e três reais).
Data: 11/04/2011

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 
044/2011

Contrato n° 079/2011
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de 
tintas e complementos.
Vencedor: Julieta r. navroski & cia ltda.
Valor: r$ 113.666,50 (cento e treze mil, seiscentos e 
sessenta e seis reais e cinqüenta centavos).
Vigência: até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado.
Data: 11/04/2011

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 
044/2011

Contrato n° 080/2011
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de 
tintas e complementos.
Vencedor: prolux iluminação ltda.
Valor: r$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais).
Vigência: até 31 de dezembro de 2011, podendo ser 
prorrogado.
Data: 11/04/2011

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 
044/2011

Contrato n° 081/2011
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de 
tintas e complementos.
Vencedor: tintorauto comércio de tintas ltda.
Valor: r$ 11.693,00 (onze mil, seiscentos e noventa e 
três reais).
Vigência: até 31 de dezembro de 2011, podendo ser 
prorrogado.
Data: 11/04/2011

extrato de resultado e adjudicação de licitação – pregão 
presencial nº 046/2011
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços 
de conserto em capotaria/tapeçaria, com fornecimento e colo-
cação de forramentos e peças necessárias à manutenção e/ou 
reforma dos veículos pertencentes à frota da municipalidade.
Vencedor: antonio Olívio Bini me.
Valor: r$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais).
Data: 12/04/2011

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 
046/2011

Contrato n° 082/2011
Objeto: contratação de empresa para prestação de 
serviços de conserto em capotaria/tapeçaria, com 
fornecimento e colocação de forramentos e peças 
necessárias à manutenção e/ou reforma dos veículos 
pertencentes à frota da municipalidade.
Vencedor: antonio Olívio Bini me.
Valor: r$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais).
Vigência: até 31 de dezembro de 2011, podendo ser 
prorrogado.
Data: 12/04/2011

Extrato de resultado e adjudicação de licitação – 
Pregão Presencial nº 050/2011

Objeto: aquisição de embalagens (agropotes) para 
produção de mudas no Horto municipal.
Vencedor: Agrofior Produção de Mudas Ltda.
Valor: r$ 16.650,00 (dezesseis mil, seiscentos e cinqüenta reais).
Data: 12/04/2011

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 
050/2011

Contrato n° 083/2011
Objeto: aquisição de embalagens (agropotes) para 
produção de mudas no Horto municipal.
Vencedor: Agrofior Produção de Mudas Ltda.
Valor: r$ 16.650,00 (dezesseis mil, seiscentos e cinqüenta reais).
Vigência: até 31 de dezembro de 2011, podendo ser 
prorrogado.
Data: 12/04/2011

Extrato de resultado e adjudicação de licitação – 
Pregão Presencial nº 048/2011

Objeto: aquisição de plantadoras adubadoras de hor-
taliças, conforme contrato de repasse nº 332641-
67/2010/mapa/caiXa.
Vencedor: silva máquinas agrícolas ltda.
Valor: r$ 101.100,00 (cento e um mil e cem reais).
Data: 12/04/2011

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 
048/2011

Contrato n° 084/2011
Objeto: aquisição de plantadoras adubadoras de hor-
taliças, conforme contrato de repasse nº 332641-
67/2010/mapa/caiXa.
Vencedor: silva máquinas agrícolas ltda.
Valor: r$ 101.100,00 (cento e um mil e cem reais).
Vigência: até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado.
Data: 12/04/2011

Extrato de resultado e adjudicação de licitação – 
Pregão Presencial nº 054/2011

Objeto: aquisição de produtos alimentícios, destinados 
ao scfv do peti.
Vencedor: logvem comercial ltda.
Valor: r$ 6.260,00 (seis mil, duzentos e sessenta reais).
Data: 14/04/2011
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Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 
054/2011

Contrato n° 085/2011
Objeto: aquisição de produtos alimentícios, destinados 
ao scfv do peti.
Vencedor: logvem comercial ltda.
Valor: r$ 6.260,00 (seis mil, duzentos e sessenta 
reais).
Vigência: até 31 de dezembro de 2011, podendo ser 
prorrogado.
Data: 14/04/2011

Extrato de resultado e adjudicação de licitação – 
Tomada de Preço nº 001/2011

Objeto: contratação de empresa para executar obra 
de readequação e cascalhamento de estradas ru-
rais, referente ao contrato de repasse n.º 298.103-
35/2009/mapa/caiXa, conforme projeto de reade-
quação de estrada rural municipal.
Vencedor: dmfz engenharia civil ltda me.
Valor: r$ 312.128,36 (trezentos e doze mil, cento e 
vinte e oito reais e trinta e seis centavos).
Data: 15/04/2011

Extrato de Contrato – Tomada de Preço nº 
001/2011

Contrato n° 086/2011
Objeto: contratação de empresa para executar obra de 
readequação e cascalhamento de estradas rurais, ref-
erente ao contrato de repasse n.º 298.103-35/2009/
mapa/caiXa, conforme projeto de readequação de es-
trada rural municipal.
Vencedor: dmfz engenharia civil ltda me.
Valor: r$ 312.128,36 (trezentos e doze mil, cento e 
vinte e oito reais e trinta e seis centavos).
Vigência: até 31 de dezembro de 2011, podendo ser 
prorrogado.
Data: 15/04/2011

Extrato de resultado e 
adjudicação de licitação – 

Tomada de Preço nº 002/2011
Objeto: contratação de empresa para executar obra de 
readequação e cascalhamento de estradas rurais, ref-
erente ao contrato de repasse n.º 307.781-47/2009/
mapa/caiXa, conforme projeto de readequação de es-
trada rural municipal.
Vencedor: dmfz engenharia civil ltda me.
Valor: r$ 160.916,14 (cento e sessenta mil, novecen-
tos e dezesseis reais e quatorze centavos).
Data: 15/04/2011

Extrato de Contrato – Tomada de Preço nº 
002/2011

Contrato n° 087/2011
Objeto: contratação de empresa para executar obra de re-
adequação e cascalhamento de estradas rurais, referente ao 
contrato de repasse n.º 307.781-47/2009/mapa/caiXa, con-
forme projeto de readequação de estrada rural municipal.
Vencedor: dmfz engenharia civil ltda me.
Valor: r$ 160.916,14 (cento e sessenta mil, novecentos 
e dezesseis reais e quatorze centavos).
Vigência: até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado.
Data: 15/04/2011

extrato de resultado e adjudicação de licitação – pregão 
presencial nº 051/2011
Objeto: aquisição de produtos perecíveis, indicados em 
termo de referência (anexo i), destinados ao scfv do peti.
Vencedor: supermercado saviski ltda.
Valor: r$ 50.057,50 (cinquenta mil cinquenta e sete 
reais e cinquenta centavos).
Data: 15/04/2011

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 051/2011
Contrato n° 088/2011

Objeto: aquisição de produtos perecíveis, indicados em 
termo de referência (anexo i), destinados ao scfv do peti.
Vencedor: supermercado saviski ltda.
Valor: r$ 50.057,50 (cinquenta mil cinquenta e sete 
reais e cinquenta centavos).
Vigência: até 31 de dezembro de 2011, podendo ser 
prorrogado.
Data: 15/04/2011

extrato de resultado e adjudicação de licitação – pregão 
presencial nº 052/2011
Objeto: aquisição de produtos perecíveis, destinados 
secretaria de saúde.
Vencedor: supermercado saviski ltda.
Valor: r$ 21.623,22 (vinte e um mil seiscentos e vinte e 
três reais e vinte e dois centavos).
Data: 15/04/2011

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 052/2011
Contrato n° 089/2011

Objeto: aquisição de produtos perecíveis, destinados 
secretaria de saúde.
Vencedor: supermercado saviski ltda.
Valor: r$ 21.623,22 (vinte e um mil seiscentos e vinte e 
três reais e vinte e dois centavos).
Vigência: até 31 de dezembro de 2011, podendo ser pror-
rogado.
Data: 15/04/2011

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
EDITAL Nº 003/2011, DE 24 DE MARÇO DE 2011.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 001/2011 

O prefeito municipal de prudentópolis, no 
uso de suas atribuições, e tendo em vista a 
homologação do resultado do processo sele-
tivo – edital nº 003/2011, pelo decreto nº 
183/2011 de 08 de abril de 2011, cOnvOca, 
o candidato aprovado no referido concurso, 
abaixo relacionado, para comparecerem, no 
dia 25/04/2011 a partir das 08:30 horas, 
no departamento de recursos Humanos da 
prefeitura municipal, sito a rua rui Barbosa, 
801 – centro – prudentópolis-pr, para tratar 
da contratação.

carGO: vigia

Classificação nº de 
inscrição

nome do 
candidato

n.001 n.006 pedro antonio nogocek

n.002 n.032 christian José mosquer

n.003 n.001 José luiz da luz rocha

n.004 n.023 leia mari Kaminski 
pedroso

n.005 n.014 Hilda Kloster saplak

avisa também que o não comparecimento nesta 
data implicará em exclusão da lista de aprovados, 
nos termos do edital do processo seletivo.

prudentópolis, 15 de abril de 2011.

Gilvan pizzanO aGiBert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –

EDITAL Nº 003/2010, DE 07 DE ABRIL DE 2010.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 001/2011 

O prefeito municipal de prudentópolis, no uso de suas atri-
buições, e tendo em vista a homologação dos resultados 
do processo seletivo – edital nº 003/2010, pelo decreto 
nº 072/2010 de 29 de abril de 2010, cOnvOca, o can-
didato aprovado no referido concurso, abaixo relacionado, 
para comparecerem, no dia 25/04/2011 a partir das 
08:30 horas, no departamento de recursos Humanos da 
prefeitura municipal, sito a rua rui Barbosa, 801 – centro – 
prudentópolis-pr, para tratar da contratação.
GrupO: iii

carGO: auxiliar de Operação
Classifi-
cação

nº in-
scrição nome candidato

13. 138 ronaldo rogembauer

14. 102 sirineu pereira de Quadros

15. 047 mario pawlak

16. 107 emilio Batista siqueira

17. 062 Jair José de melo

avisa também que o não comparecimento nesta 
data implicará em exclusão da lista de aprovados, 
nos termos do edital do processo seletivo.

prudentópolis, 30 de setembro de 2010.

Gilvan pizzanO aGiBert

prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2009
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS 

N.º 010/2011

O prefeito municipal de prudentópolis, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista a homologação dos resulta-
dos do concurso público – edital nº 001/2009, pelo de-
creto nº 304/2009 de 10 de agosto de 2009, cOnvOca, 
os candidatos abaixo relacionados, aprovados no referido 
concurso, para comparecerem no dia 25/04/2011 a 
partir das 08:30 horas, no departamento de recursos 
Humanos da prefeitura municipal, sito a rua rui Barbosa, 
801 – centro – prudentópolis - pr, para tratar da docu-
mentação para nomeação.

carGO: auxiliar de serviços Gerais feminino

Classifi-
cação inscr nOme dO candidatO

52. 1016 roseli aparecida Batista lopes

carGO: dentista

Classifi-
cação inscr nOme dO candidatO

1º 0912 vanessa de paula

avisa também que o não comparecimento nesta 
data implicará em exclusão da lista de aprovados, 
nos termos do edital de concurso 001/2009.

prudentópolis, 15 de abril de 2011.

Gilvan pizzanO aGiBert
prefeito municipal


