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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Processo Seletivo nº 001/2023. 

 

 DANIEL JUNIOR DURAN PINATTO, Prefeito Municipal de 

Paranapuã/SP, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso de 

suas atribuições legais, que lhe são conferidas; 

 

Pelo presente Edital, fica convocado os candidatos abaixo 

relacionados, classificados no Processo de Seleção Pública de Estagiários de Nível 

Técnico e Superior, a comparecer na Secretaria Administrativa, da Prefeitura Municipal 

de Paranapuã, de segunda a sexta feira no horário das 07:00h as 11:00h e das 13:00 as 

16:00h, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação, para ocupar a 

vaga de acordo com a ordem classificatória. 

 

 

SETOR SAÚDE 

4º - SARAY MARIELI GUEDES DA CUNHA 

 

   O candidato convocado deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

1. Cópia de Identidade; 

2. Cópia do CPF; 

3. Cópia do título de eleitor com comprovante da última votação; 

4. Certidão de casamento ou certidão de nascimento; 

5. Atestado/Declaração de frequência da faculdade com comprovante de estar 

cursando os 4 últimos semestres (conforme item 1.4 do Edital nº001/2017); 

6. Cópia da Carteira de Trabalho (página da foto e verso da página da foto); 

7. Comprovante de endereço; 

8. Número de conta salário no Santander; 

9. Número do PIS/PASEP. 
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Os demais candidatos classificados no Edital nº001/2023 serão 

convocados de acordo com a disponibilidade de vagas para estágio na Prefeitura. 

O não comparecimento do candidato no prazo especificado neste 

Edital, caracterizará desistência automática do candidato à vaga, reservando-se a 

Administração o direito de convocar outro candidato. 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Paranapua, 13 de março de 2023. 

     

 

 

Daniel Junior Duran Pinatto 

    Prefeito Municipal 
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