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EDITAL Nº 039/2016 – GS/SESP 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, considerando o contido no Edital 012/2016 – 

GS/SESP, de 21 de julho de 2016, o qual estabelece instruções destinadas à realização de Processo 

Seletivo Simplificado - PSS, para contratação temporária nas funções de Ajudante de Perícia, 

Ajudante de Necropsia, Medico Legista e Odontolegista, resolve: 

 
TORNAR PÚBLICO 

 
1. A desistência da candidata Rosangela Pires Vieira Novais da Silva, RG. 68978238 da função de 

Ajudante de Perícia, da Região de Umuarama. 

2 Convocar os candidatos relacionados no anexo I do presente Edital no limite de até 5(cinco) 
vezes o número de vagas das funções de Ajudante de Perícia, ainda disponíveis para contratação, 

para apresentarem os documentos nos termos do item 1.5 e nos termos finais do item 3 – 

PREVISÃO DE CRONOGRAMA: PROGRAMAÇÃO E DATAS – “a comprovação de títulos e a 

contratação poderão ocorrer na mesma data, de acordo com as necessidades da SESP, sendo que 

a documentação a ser apresentada deverá estar de acordo com o estabelecido no presente Edital”.   

3 O limite estabelecido no item 1 do presente Edital não incorre em aumento de vagas, e, sim, tão 

somente na convocação para apresentação de documentos que comprovem os requisitos 

mínimos e titulação dos candidatos. 
4 O local e data de entrega dos documentos estão definidos conforme Anexo I; 

5 Deverão ser entregues os documentos para avaliação de titulação relacionados nos itens 8.1, 8.2 

e 8.3 e Anexo I e II do Edital nº 012/2016, e as retificações feitas no Edital nº 014/2016, 

juntamente com o comprovante de inscrição e carteira de identidade, conforme informado na 

inscrição. 

6 A convocação dos candidatos relacionados no item 1 do presente Edital não gera direito a 

contratação. 

7 A entrega de documentos relacionados no item 9.3, necessários a formalização e assinatura do 

contrato dos candidatos relacionados no Anexo I, desde que classificados dentro do número de 

vagas disponíveis, será realizada conforme cronograma a ser divulgado por Edital nos endereços 
eletrônicos www.sesp.pr.gov.br e www.dioe.pr.gov.br - Diário Oficial do Estado – Suplemento de 

Concurso. 
8 O candidato aprovado e classificado para contratação será convocado dentro do número de 
vagas disponíveis, conforme a comprovação de titulação relacionada nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 e 

Anexo I e II do Edital nº 012/2016 e as retificações feitas no Edital nº 014/2016. 

9 Local, horário e data de entrega dos documentos especificados no Anexo I. 
 
 

Curitiba, 05 de outubro de 2016. 

 
 

WAGNER MESQUITA DE OLIVEIRA 

Secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária 

 


