
EDITAL Nº 004/2015, 

 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ESTAGIÁRIOS, EDITAL DE ABERTURA Nº 009/2014  

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ,  no uso de suas 
atribuições legais e, 

    CONSIDERANDO o disposto no item 1.1.7, transcrito a seguir, do edital de 
abertura: 

    1.1.7 - Os candidatos habilitados serão convocados, gradualmente, de 

acordo com as necessidades de cada Secretaria, obedecendo à ordem de classificação e as vagas 

existentes, para assinar contrato de estágio com a empresa integradora, contratada pelo Município 

para esse fim. Caso a localização e condições da vaga para a qual o candidato foi convocado não 

atendam às suas expectativas e este não aceite de imediato a convocação, o referido candidato 

poderá optar pela desistência da vaga ou a sua ordem de vaga ser alterada para o final da lista de 

candidatos aprovados, facultando ao Município o direito de convocar o próximo candidato por 

ordem de classificação. 

 
    CONSIDERANDO ainda, que alguns  candidatos convocados optaram por 
não assumirem e ter sua vaga alterada para o final da lista, 

    RESOLVE: 

    Art. 1º -  Divulgar  a classificação dos candidatos remanescentes, das vagas 
destinadas à Secretaria de Esportes, que houveram pedido de final de lista, com a nota final e 
classificação atual.  

    Art. 2º -  As listas dos candidatos a que se refere o Art. 1º do presente edital 
constam no respectivo anexo abaixo especificado, publicado no endereço eletrônico 
http://www.chopinzinho.pr.gov.br/portal/concursos.php e também encontram-se publicados na 
imprensa oficial do Município, Jornal Gazeta Regional e Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do 
Sudoeste do Paraná, endereço eletrônico http://amsop.dioems.com.br. 

    Art. 3º -  Mantêm-se em vigor as demais determinações editalícias e 
publicações complementares.  

 GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 06 DE ABRIL DE 2015.  

 
 
 

Rogério Masetto 
Prefeito em Exercício 

 



 
 

ANEXO I – EDITAL Nº 004/2015  

   

 
ESPORTE - PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS 

Nº 

INSCRIÇÃO 

NOME NOTA DATA NASC. ORDEM 

CLASSIFICAÇÃO 

261 JESSICA TAMANHO 9,6 10/10/1994  14 

24 ALESSANDRO KOPIK 9,6 11/09/1995 15 

233 MATHEUS ALVES DE MORAES 8,1 22/09/1998 16 

264 JAQUELINE DOS SANTOS GURAL 6,9 13/06/1997 17 

235 RUDINEI BARBOSA DA SILVA 5,9 11/11/1996 18 

 
 
 
 


