
 

 

 MUNICIPIO DE PARANAPUÃ 

CNPJ 45.134.236/0001-59 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Concurso Público nº 001/2022. 

    

 

   Daniel Junior Duran Pinatto, Prefeito Municipal de 

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

considerando o Decreto Municipal nº 3.067, de 27 de fevereiro de 2023, de Homologação 

do Concurso Público nº 001/2022 e necessidade de pessoal RESOLVE CONVOCAR 

os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público realizado nos termos 

do Edital nº 001/2022 para apresentarem-se até o dia 05 de abril de 2023, no 

Departamento de Pessoal da Prefeitura, sito a Rua Pedro Lanzoni, nº 2383, Centro, 

durante o período de expediente, ou seja, das 08h00m as 11h00m e das 13h00m às 

16h00m, munidos dos documentos descritos no anexo I deste Edital de Convocação, para 

nomeação e posse nos cargos, conforme a seguir: 

 

 

ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME 

1º 20057 ALINE DE OLIVEIRA BUENO PAIXÃO 

 

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL  

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME 

1º 20280 MATHEUS DOS ANJOS GIMENEZ 

2º 20065 SARA JOYCE BARBOSA 

3º 20011 THAIS CAROLINA DA SILVA SANTOS 

4º 20401 YASMIN FONTENELE RAMOS 

5º 20018 LAURA FABIANA GALAN DE PAULA 

6º 20048 JESSICA GONÇALVES NIZA 

 

PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME 

1º 20440 ELISANGELA APARECIDA NUCCI 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME 

1º 20076 LUCAS MATHEUS SANTANA MEDEIROS 
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2º 20258 ALINE FRANCIELE MARTINS DE 

OLIVEIRA 

3º 20205 VIVIANE CRISTINA BOSCOLO 

4º 20127 NATALIA LEONARDO POY 

5º 20140 EDINEIA SOARES DE OLIVEIRA ZIGART 

6º 20043 ANYELY AMORIM HILARIO 

7º 20212 MATHEUS ORTEGA COLA 

 

PSICÓLOGO ESCOLAR 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME 

1º 20390 PATRICIA DE OLIVEIRA PEDRO 

 

 

 

O candidato que não atender a presente convocação será 

considerado desistente, podendo a Municipalidade convocar o candidato seguinte. 

 

Registre-se publique-se e cumpra-se. 

 

    

Prefeitura Municipal de Paranapuã, 06 de março de 2.023 

               

 

 

DANIEL JUNIOR DURAN PINATTO 

          Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

 
Os candidatos, no ato da posse, deverão apresentar os originais e cópia 

simples dos documentos discriminados a seguir: 
 

• Carteira de Trabalho e Previdência Social (as cópias devem ser das páginas onde está a 

foto e o número da CTPS, bem como da folha de qualificação civil; 

• Certidão de Nascimento (quando solteiro) ou Casamento (quando casado); 

• Título de Eleitor e Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site 

www.tre.sp.gov.br; 

• Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; 

• Cédula de Identidade – RG; 

• 01 (uma) foto 3x4 recente; 

• Inscrição no PIS/PASEP; 

• Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

• Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da data da apresentação); 

• Comprovantes de escolaridade requerido pelo emprego (diploma ou certificado de 

colação de grau e, nos casos específico, documento com o número de registro da 

categoria); 

• Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando possuir; 

• Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; 

• Certidão negativa de Distribuições/ Antecedentes Criminais (dos últimos 5 anos) com 

data de emissão de até 60 (sessenta) dias da apresentação; 

• Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando 

que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público; 

• declarar, sob as penas da lei, se exerce ou não, outro cargo, função ou emprego público 

remunerado, em outro órgão público da administração pública direta ou indireta de 

qualquer ente federativo, 

• Declarar, sob as penas da lei, se exerce ou não, outro cargo, função ou emprego público 

remunerado, em outro órgão público da administração pública direta ou indireta de 

qualquer ente federativo, e se é aposentado por regime próprio de previdência social em 

âmbito municipal, estadual ou federal. 

• Declaração de bens. 
 

Serão submetidos a exame-médico, que avaliará a capacidade física e 

mental no desempenho das tarefas pertinentes ao respectivo cargo. As decisões do Serviço 

Médico indicado pela Prefeitura Municipal de Paranapuã, de caráter eliminatório para efeito de 

posse, são soberanas, assegurado o contraditório e a ampla defesa do candidato. O não 

comparecimento ao exame médico admissional, bem como à assinatura do Termo de 

Comparecimento e Aceitação, Termo de Ciência e de Notificação e o Termo de Compromisso e 

Posse, nas datas agendadas pela Prefeitura Municipal de Paranapuã caracterizarão desistência e 

consequente eliminação do concurso. 
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DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES 

PÚBLICAS  

 

 

Eu, ___________________________________________________, portador da Identidade nº 

______________________________ e CPF nº _____________________, DECLARO para fins de posse 

no cargo de _________________________, na Prefeitura Municipal de Paranapuã, Estado de São Paulo, 

QUE NÃO EXERÇO qualquer cargo, emprego, ou função pública junto à administração pública direta, 

autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades 

controladas direta ou indiretamente pelo poder público, que seja inacumulável com a carreira em que 

tomarei posse, em consonância com os incisos XVI e XVII do art. 37, da Constituição Federal. DECLARO, 

outrossim, QUE NÃO PERCEBO proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 

da Constituição Federal, que seja inacumuláve lcom a carreira em que tomarei posse. DECLARO, também, 

estar ciente de que devo comunicar a esse Órgão qualquer alteração que venha a ocorrer em minha vida 

funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena 

de instaurar-se o processo administrativo disciplinar de que trata a Lei Municipal nº 518/1992. DECLARO, 

ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o declarante às suas penas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. DECLARO, por fim, que 

tomo ciência de toda a legislação supra referida.  

 

____________________, ______de ____________________ de 2023. 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) Declarante 
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DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS 

 

 

Eu, ___________________________________________________, portador da Identidade nº 

______________________________ e CPF nº _____________________, DECLARO para fins de 

ocupação de cargo na Prefeitura Municipal de Paranapuã - SP, que exerço cargo, emprego ou função 

pública, nos órgãos abaixo:  

 

Denominação do Órgão: ________________________________________ 

Cargo/Emprego/Função:__________________________Carga Horária:________  

 

HORÁRIO DE TRABALHO  

Domingo  das _____ às _____horas e das _____ às _____ horas  

Segunda-feira  das _____ às _____horas e das _____ às _____ horas  

Terça-feira  das _____ às _____horas e das _____ às _____ horas  

Quarta-feira  das _____ às _____horas e das _____ às _____ horas  

Quinta-feira  das _____ às _____horas e das _____ às _____ horas  

Sexta-feira  das _____ às _____horas e das _____ às _____ horas  

Sábado   das _____ às _____horas e das _____ às _____ horas  

DECLARO ainda, sob as penalidades legais, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e 

de minha inteira responsabilidade. Prometo renovar esta declaração sempre que ocorrer alterações nos 

dados acima.  

____________________, ______de ____________________ de 2023. 

 

 __________________________________________ 

Assinatura do(a) Declarante 
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DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS 

 

 

 

Eu, ___________________________________________________, portador da Identidade nº 

______________________________ e CPF nº _____________________, DECLARO que sou aposentado 

no cargo de ____________________________________ e recebo meus proventos através do 

______________________________________________. DECLARO ainda, sob as penalidades legais, 

que as informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. 

 

 

 ____________________, ______de ____________________ de  2023.  

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do(a) Declarante 
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