CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO 001/2018
EDITAL 002/2018 - CONVOCAÇÃO DE APROVADOS
A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Paraná – Coren-PR, Sra.
Simone Aparecida Peruzzo, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da
Constituição Federal, CONVOCA os aprovados no Concurso Público 001/2018 abaixo
relacionados, para apresentarem, até o dia 08/01/2019, os documentos previstos nos itens 5.1 e
5.2 do Edital do Concurso Público 001/2018.
Os documentos poderão ser entregues pessoalmente pelo próprio convocado ou por
terceiro com procuração específica com firma reconhecida em cartório, à Coordenação de Gestão
de Pessoas, localizada na Rua Professor João Argemiro Loyola, 74, Seminário, Curitiba – PR,
SOMENTE NOS DIAS 07 E 08/01/2019, no horário das 08 às 13 horas e das 14 às 17 horas. Os
documentos poderão também ser enviados pelo correio (por sedex e com aviso de recebimento),
desde que a data da entrega na Sede Regional do Coren-PR seja até o dia 08/01/2019
impreterivelmente.
Será considerado desistente ou desclassificado o candidato que não cumprir o prazo
determinado ou não apresentar todos os documentos e requisitos previstos nos itens 5.1 e 5.2 do
Edital do Concurso Público 001/2018.
Após a apresentação dos documentos e comprovação dos requisitos, os candidatos serão
encaminhados para o exame de saúde física e mental, em caráter eliminatório, que será realizado
em data e local a ser designado, comunicado por e-mail e/ou telefone. Será considerado
eliminado o candidato que não atender à convocação para realizar o exame de saúde física e
mental na data determinada.
SEDE REGIONAL - CURITIBA
CARGO: ENFERMEIRO FISCAL - CLASSIFICAÇÃO: GERAL
CLAS.

INSC.

NOME

4

00294

GISELE BASSO ZANLORENZI

SUBSEÇÃO CASCAVEL
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CLASSIFICAÇÃO: GERAL
CLAS.

INSC.

NOME

1

01765

ODACY JOSE OLIVEIRA DE MELO

Curitiba, 20 de dezembro de 2018.

Simone Aparecida Peruzzo
Presidente – Coren-PR

