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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

ESTADO DO PARANÁ 
 

EDITAL 333/2018 
 

RESULTADO PROVISÓRIO – TÍTULOS 
 
A COMISSÃO EXECUTIVA DO CONCURSO PÚBLICO, designada pelo Decreto nº 
2.590/2017, de 06 de março de 2017, modificado pelo Decreto nº 2.596, de 08 de março 
de 2017, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o resultado provisório da 
Prova de Títulos dos candidatos ROGÉRIO SAÇALA e KÉSIA ANGELINA SOUZA 
BARROS em cumprimento a decisão judicial liminar contida nos autos dos Mandados de 
Segurança de nº 0005076-80.2017.8.16.0036 e 0004679-21.2017.8.16.0036. 
 
1. O resultado provisório da Prova de Títulos consta no Anexo I. 
 

1.1. Caberá recurso do resultado no período de 0h de 22 de janeiro de 2018 até às 
23h59 de 23 de janeiro de 2018. 

 
1.2. O candidato deverá seguir o disposto no Edital n° 251/2017 - DRH/SEAP E as 
orientações disponíveis no site do concurso 
(https://www.pucpr.br/comunidade/concursos/edital-2512017-prefeitura-municipal-
de-sao-jose-dos-pinhais/), interpondo o recurso por meio do Ambiente do 
Candidato. 
 
1.3. A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita mediante 
verificação da data de envio eletronicamente e do número de protocolo gerado, 
sendo rejeitado recurso enviado fora do prazo. 
 

 
2. Os candidatos informados no Anexo I deverão comprovar o tempo de habilitação, até 

dia 23 de janeiro de 2018, em conformidade com o disposto no Edital n. 308/2017. 
 
 

São José dos Pinhais, 19 de janeiro de 2018. 
 
 

Adolfo Oscar Gigglberger Bareiro 
Presidente da Comissão 
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ANEXO I 
RESULTADO PROVISÓRIO DA PROVA DE TÍTULOS 

 
 

  Kesia Angelina  Souza Barros  Rogério Sacala  
Especialização na área da saúde 0 0 
Mestrado na área da saúde 0 0 
Doutorado na área da saúde 0 0 
Total de pontos 0 0 

Motivo 

Não há previsão em Edital para 
pontuação no caso de apresentação 
de declaração, bem como de 
pontuação relativa à curso não 
concluído. 

Certificado em desconformidade com 
o disposto nos itens 29.3 e 29.6 do 
Edital 251/2017. 

 
 


