
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED

EDITAL N.º 372/2009-DG/SEED

O Diretor-Geral da Secretaria de Estado da Educação, no uso das

atribuições legais e com base nas Leis Complementares n.º 108, de 18 de maio de 2005, n.º

121, de 29 de agosto de 2007, e na autorização governamental exarada no processo

protocolado sob n.º 9.892.434-5/08, e considerando ainda as justificativas apresentadas pela

Superintendência de Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de Estado da Educação –

SUDE/SEED, que, resumidamente, se concentram na falta de profissionais nas áreas de

Engenharia e Arquitetura, aos quais compete a responsabilidade pelo planejamento e

acompanhamento da execução de novas unidades escolares, ampliações, adequações,

melhorias e reparos, constantes da programação de obras da SUDE/SEED, e de seus

serviços inerentes como o planejamento, desenvolvimento, acompanhamento e supervisão

de projetos, resolve:

TORNAR PÚBLICO

1 O presente Edital que convoca os candidatos classificados no Processo de

Seleção Simplificado – PSS, conforme determinações do Edital n.º 120/2009 – DG/SEED,

para a contratação de pessoal na função de Engenheiro Eletricista, relacionados no Anexo I,

do presente Edital, para preenchimento de 1(uma) vaga para a função de Engenheiro

Eletricista.

2 Os candidatos deverão se apresentar no Auditório, sala 31 da Secretaria de

Estado da Educação – SEED, na Avenida Água Verde, 2140, Bairro Vila Isabel – Curitiba,

CEP 80.240-900, às 9h, no dia 22 de dezembro de 2009, munido dos seguintes documentos

(original e cópia):

a) RG;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

d) Título de eleitor;

e) PIS/PASEP;

f) Carteira de trabalho (CTPS);

g) Comprovante de reservista;
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h) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos (caso

tenha);

i) Ficha de Acúmulo de Cargo (SEED);

j) Ficha cadastral (SEED);

k) Atestado de Saúde expedido por médico registrado no Conselho Regional

de Medicina do Paraná, considerando-o apto para o exercício da função, objeto da

contratação.

3 Integra este Edital, para todos os efeitos legais, a Lista de candidatos

classificados para exercerem a função de Engenheiro Eletricista.

Curitiba, 16 de dezembro de 2009.

Ricardo Fernandes Bezerra
Diretor-Geral

lhc
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ANEXO I - EDITAL N.º 372/2009-DG/SEED

Lista de candidatos classificados para exercerem a função de Engenheiro
Eletricista

CARGO : Engenheiro Eletricista

NOME RG

Nadir Teixeira Junior 4.053.564-0

José Luciano Cardoso Neto 4.110.078-8


