PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO
Rua Cel. Emílio Gomes, 731 - Centro - CEP 86410-000 - Fone/Fax: (43) 3536-1300
RIBEIRÃO CLARO - ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2016
CONVOCAÇÃO PARA PROVA
A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, por seu Prefeito que este subscreve,
CONVOCA os candidatos inscritos para contratação por prazo indeterminado, aos Empregos de DENTISTA
(PROGRAMA SAÚDE BUCAL) e MÉDICO GENERALISTA (EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA), para atender às
Ações do Programa Saúde Bucal (PSB), conforme Portaria 144/GM, de 28/12/2000 regulamentada pela
Portaria nº 267/GM de 06/03/2001, enquanto durar as Normas e Diretrizes de Inclusão do Programa Saúde
Bucal, no Programa Saúde da Família, nos termos da Lei Complementar 007/2006 e das disposições contidas
neste edital. Ocorrendo a extinção do Programa Saúde Bucal, com o consequente corte no repasse de recurso
por parte do Governo Federal, o contrato de trabalho do(s) profissional (is) contratado (os) de acordo como os
termos deste Processo seletivo, será rescindido conforme disposição contida no art. 3º da lei Municipal nº
221/2005, para as provas que serão às 9h, do dia 10 de abril de 2016, na EE "DR JOÃO DA ROCHA
CHUEIRI" - Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 908 - Centro - Ribeirão Claro - PR.
Os portões do prédio serão fechados às 8h55, 5 minutos antes do início da prova.
Os candidatos deverão comparecer na EE "DR JOÃO DA ROCHA CHUEIRI" onde serão
realizadas as provas, com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de um documento de identificação
com fotografia, protocolo de inscrição, caneta azul ou preta, lápis e borracha.
Não haverá segunda chamada para a prova, não importando o motivo alegado e a ausência do
candidato acarretará em sua eliminação do Processo Seletivo Público.
Em hipótese alguma a prova poderá ser realizada em local diferente do determinado por este
Edital.
Ribeirão Claro, 22 de março de 2016.
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