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CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019
Edital Nº 174/2020

O Diretor Geral do CONSAMU, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
resolve,
RESOLVE:
1º - Após o prazo demandado da decisão jurídica administrativa do protocolo 1429/08/2019
(CONSAMU) e Edital 70/2019, convocar a candidata GIOVANA DA ROCHA CAMARGO, candidata
classificada na prova escrita, ao cargo de Enfermeiro(a) para a realização da prova de aptidão física, a ser
realizada no dia 13 de setembro de 2020, devendo a candidata comparecer no Colégio ANGLO, situado
na Rua Hieda Baggio Mayer, Nº 839, Bairro Maria Luiza - Cascavel, PR, CEP 85.819-700, às 08 horas,
pois os portões serão fechados às 08h15min (horário oficial de Brasília), após o qual não será permitido
em hipótese alguma, o acesso da candidata ao local de realização da prova.
ENFERMEIRO - 40 H - GUAÍRA, PR
INSC.

182098
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GIOVANA DA ROCHA CAMARGO

NASC.
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MAT
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CLASSIF.

07/07/1986

7,50

2,50

7,50

47,50

65,00

Classif.

2º - Para concorrer a APTIDÃO FÍSICA a candidata deverá apresentar-se em trajes
apropriados para a prática desportiva, portando Documento Oficial de Identificação e Atestado Médico,
este expedido no período de 30 (trinta) dias que antecedem a aplicação da prova, que comprove boas
condições para a prática desportiva e atividades físicas; caso a candidata não apresente o atestado
médico no momento da realização da prova de aptidão física ficará impedido de realizar à mesma e será
eliminada do concurso.
3º - Somente será permitido a entrada da candidata classificada e convocada ao local de
provas, sendo expressamente proibido a entrada de acompanhantes e/ou espectadores.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Cascavel, Estado do Paraná, em 11 de agosto de 2020.
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