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A Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, por meio 
de seu Departamento Administrativo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os 
candidatos aprovados em Concurso Público para provimento dos cargos abaixo descritos, 
seguindo a ordem de classificação, conforme regido pelo Edital Nº 001/2022, com 
homologação através do Edital Nº 010/2022 em 06/06/2022: 

Cargo Nome Classificacão 
Aoente de Serviços Ricardo Alexandre da Silva 3° Luçiar 
Açiente de Serviços Valmir Bathe de Jesus 4° Lugar 
Agente de Serviços Edilaine Cristina do Prado 5° Lugar 

1. Os candidatos constantes deste chamamento deverão comparecer, 
impreterivelmente, no dia 26 (vinte e seis) de janeiro de 2023, às 14h, junto à sala de 
reuniões da Câmara Municipal, situada na Rua Farid Stephens, nº 179, bairro Pioneiros, 
Fazenda Rio Grande, Paraná, para reunião e informações sobre admissão. 

2. O prazo para entrega de documentos e para a posse do cargo será 
de 20 (vinte) dias úteis a contar da data da reunião marcada no item anterior. 

3. O candidato que não comparecer no dia e horário indicado, terá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do dia posterior ao da reunião para comparecer 
junto ao Departamento Administrativo da Câmara Municipal, sem prejuízo à vaga. 
Decorrido esse prazo, o candidato que não se manifestar será considerado como 
desistente e perderá a vaga. 

4. Caso não haja interesse em assumir a vaga, o candidato deverá 
comparecer pessoalmente junto ao Departamento Administrativo da Câmara 
Municipal, para assinar documento pertinente à desistência ou de pedido para final 
de lista. 
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