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EDITAL

EDITAL Nº 46/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

EDITAL DE ESTAGIÁRIOS Nº 44/2015
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA SELEÇÃO INTERNA DE
ESTAGIÁRIOS ABERTA PELO EDITAL Nº 01/2014
o secretário de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas, torna PÚBlico para conhecimento dos interessados o resultado da 35ª
seleção interna dos estagiários, de conformidade com o edital de abertura nº 01/2014 –
seleção para estagiários de nível superior, técnico e ensino Médio, conforme segue:

o secretário de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas, e tendo em vista a necessidade de suprir vagas de estágio nas secretarias
Municipais do Município de castro.
CONVOCA
Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO

Zona urBana

1º

CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

NOTA

1º

iolanda amélia Brisky

PsicoloGia

8,70

castro, 30 de julho de 2015.

noMe

CURSO

alÍcia Martins ianKe adMinistraÇÃo

candidatos aprovados na 34ª seleção interna dos estagiários – edital 42/2015,
a comparecer até o dia 13 de agosto de 2015 no horário das 8:30 às 11:30 e das 13:00 às
17:00 horas no departamento de recursos humanos da Prefeitura Municipal de castro,
sito à Praça Pedro Kaled, 22 para confirmar a aceitação da vaga.
o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação na referida
seleção interna.
castro, 30 de julho de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-0 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-0 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

EDITAL Nº 45/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
o secretário de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas, e tendo em vista a necessidade de suprir vagas de estágio nas secretarias
Municipais do Município de castro.

DECRETOS

CONVOCA
Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

1º

iolanda amélia Brisky

PsicoloGia

candidatos aprovados na 35ª seleção interna dos estagiários – edital 44/2015,
a comparecer até o dia 13 de agosto de 2015 no horário das 8:30 às 11:30 e das 13:00 às
17:00 horas no departamento de recursos humanos da Prefeitura Municipal de castro,
sito à Praça Pedro Kaled, 22 para confirmar a aceitação da vaga.
o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação na referida
seleção interna.
castro, 30 de julho de 2015.

DECRETO Nº 603/2015
suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 60.000,00
(sessenta Mil reais).
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atriBuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3034/2014 de 17/12/2014,
d e c r e t a:

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-0 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

art. 1º - fica aBerto ao orÇaMento Geral do MunicÍPio de
castro, estado do ParanÁ, Para o eXercÍcio de 2015, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 60.000,00 (sessenta Mil reais), Para reforÇo
na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
13 - secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
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10.122.0002.2096 – ManutenÇÃo da GestÃo do sus
3.1.90.94.00.00 – indeniZaÇÕes e restituiÇÕes traBalhistas
00303 – saÚde-rec.Vinc (ec29/00-15%) - eXercicÍo corrente
r$
60.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de julho de 2015.
60.000,00

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o
suPeraVit financeiro - recursos Vinculados do eXercÍcio de 2014,
relatiVo a saÚde-rec.Vinc (ec29/00-15%).

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 30 de julho de
2015.
PORTARIA Nº 776/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de fevereiro de 2015, como
a seguir se descreve:
classe e1 409
anGelina da conceiÇÃo alVes siMer

7480-1

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Portarias

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de julho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 774/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de fevereiro de 2015, como
a seguir se descreve:
classe e4 102
ALESSANDRA CANAVARRO DE OLIVEIRA

26115-1

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de julho de 2015.

PORTARIA Nº 777/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de outubro de 2014, como
a seguir se descreve:
classe s6 204
Marcia BorGes

24040-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de julho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 775/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de fevereiro de 2015, como
a seguir se descreve:
classe e3 204
Zelia Maria Moreira

24600-0

PORTARIA Nº 778/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
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art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora sueli
Machado da silVa, Matrícula nº 6416-0 lotada na secretaria Municipal de educação, no
período de 05 de agosto de 2015 a 04 de outubro de 2015.
PORTARIA N° 781/2015

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de julho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando o erro contido no caput do art. 1º da Portaria nº 647/2015
de 01 de julho de 2015, resolve:
art. 1° retificar o erro.
onde consta:
“...06 de junho de 2015 a 05 de agosto de 2015”.
considerar:
“...06 de julho de 2015 a 05 de agosto de 2015”.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de julho de 2015.

PORTARIA Nº 779/2015
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora dulcidia
doMetila aParecida GoMes carrico, Matrícula nº 10510-1 lotada na secretaria
Municipal de saúde, no período de 03 de agosto de 2015 a 02 de setembro de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PORTARIA Nº 782/2015
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de julho de 2015.
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as disposições da lei complementar n° 13/2007, e ainda o
disposto no decreto nº 989/2010, resolve:
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 780/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora Maria
aParecida santos, Matrícula nº 25348-0 lotada na secretaria Municipal de educação,
no período de 03 de agosto de 2015 a 02 de setembro de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de julho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1° hoMoloGar o resultado final do estágio Probatório, conforme
conclusão obtida no processo dos servidores abaixo relacionados:
SERVIDORES

MatrÍcula

Periodo de estÁGio
CONCEITO
ProBatÓrio

CARLOS FERREIRA DA LUZ

763098-0

02/05/2012 à 01/05/2015

aPto

Gisele cristina de Mattos

26921-2

21/05/2012 à 20/05/2015

aPto

sofia aParecida auGustiM

14800-1

07/05/2012 à 06/05/2015

aPto

Murilo GonZales Mendes

690643-0

04/06/2012 à 03/06/2015

aPto

ANDERSON FERREIRA

588644-0

13/07/2012 à 12/07/2015

aPto

faBiana Mainardes da silVa
riBeiro

419400-0

19/07/2012 à 18/07/2015

aPto

Maria de fatiMa Barth antÃo

11487-1

16/04/2012 à 17/07/2015

aPto

Moises Medeiro costa

728713-0

02/07/2012 à 01/07/2015

aPto

octaVio allon Mendes

593494-0

13/07/2012 à 12/07/2015

aPto

reinaldo siMer

16810-2

02/07/2012 à 01/07/2015

aPto

sonia Mara chaVes Bueno

762156-0

16/07/2012 à 15/07/2015

aPto

art. 2º declarar estÁVeis, por aprovação no estágio Probatório, os
servidores referidos no artigo 1º desta Portaria.
art. 3° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 30 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

551

381

771

381

48/2015

49/2015

50/2015

CURITIBA,
PARANÁ

CURITIBA,
PARANÁ

MOTORISTA

DIRETOR DE
LICITAÇÕES,
COMPRAS E
ALMOXARIFADO

MOTORISTA

PAULO RICARDO
MARTINS

FERNANDO LUIZ
SILVA PITTHAN

PAULO RICARDO
MARTINS

CURITIBA,
PARANÁ

CURITIBA,
PARANÁ

VEREADORA

MARIA DE
FÁTIMA BARTH
ANTÃO CASTRO

DESTINO

CARGO

BENEFICIÁRIO

01

00

02

08/07/2015

LEVAR A VEREADORA MARIA
DE FÁTIMA BARTH ANTÃO
CASTRO NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO PARANÁ
PARTICIPAÇÃO NO CURSO
27/07/2015
COMPLETO DE FORMAÇÃO,
A
CAPACITAÇÃO E
30/07/2015
ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES
LEVAR E BUSCAR O
SERVIDOR FERNANDO LUIZ
27/07/2015
PITTHAN, PARTICIPANTE DO
E
CURSO COMPLETO DE
30/07/2015
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES

00

03

00

00

QUANTIDADE
QUANTIDADE
(SEM PERNOITE) (COM PERNOITE)

01

PERÍODO

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 08/07/2015
PARANÁ

EVENTO

R$ 160,00

R$ 600,00

R$ 80,00

R$ 120,00

VALOR TOTAL

Município de Castro

47/2015

N° DA
SOLICITAÇÃO MATRÍCULA
DE DIÁRIA

DIÁRIAS PAGAS CONFORME LEI N° 2927/2014
PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015
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PODER LEGISLATIVO
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