
DIRETORIA DE CONCURSO VESTIBULAR 
 
 

EDITAL Nº 081/2010-DCV 
 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE RESULTADO 
FINAL DA PROVA DE TÍTULOS DO CONCURSO 

PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
PÚBLICOS CONSTITUINTES DO QUADRO DE 

PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARAPOTI, DO ESTADO DO PARANÁ. 

 
 

O Diretor de Concurso Vestibular da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE, no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando o Edital 
001/2010-PMArapoti, de 23 de agosto de 2010, e o capítulo 4 “Da Prova de Títulos do 
Processo Seletivo”, artigos de 71 a 94 e respectivos parágrafos, e considerando, ainda, 

 
- Edital 008/2010-PMARAPOTI, de 1 de novembro de 2010, e 
- Edital 009/2010-PMARAPOTI, de 4 de novembro de 2010; 
 
- Edital 077/2010-DCV, de 5 de novembro de 2010, e 
- Edital 080/2010-DCV, de 10 de novembro de 2010; 
 
- Considerando o recurso da candidata Lúcia dos Santos Dias, candidata ao 
cargo de Técnico em Enfermagem, com o número de inscrição 620; 
 
- Considerando que a candidata alega que a pontuação da sua prova de títulos 
não lhe foi atribuída por ter sido considerada desclassificada à luz do Edital 
008/2010-PMARAPOTI, de 1 de novembro de 2010; 
 
- Considerando que a alegação procede e que, à luz do Edital 009/2010-
PMARAPOTI, de 4 de novembro de 2010, que retificou o Edital 008/2010-
PMARAPOTI, a candidata foi classificada na prova escrita, tendo o direito a ir 
para a prova de títulos; 
 
- E considerando que erros devem ser corrigidos quando são constatados, para 
que se faça justiça e se recupere o princípio do mérito nos certames públicos, 
 
 
TORNA PÚBLICO: 
 
A retificação do Edital 080/2010-DCV, de 10 de novembro outubro de 2010, que 

se refere ao resultado final da Prova de Títulos do Concurso Público para Provimento de 
Cargos Públicos Constituintes do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de 
Arapoti, do Estado do Paraná. 

 



DISPOSIÇÕES: 
 
Art. 1º Fica divulgada a retificação do edital 080-DCV, de 10 de novembro de 

2010, por meio do qual se publicou o resultado final da Prova de Títulos do Concurso 
Público para Provimento de Cargos Públicos Constituintes do Quadro de Pessoal Efetivo da 
Prefeitura Municipal de Arapoti, do Estado do Paraná, conforme descrito a seguir. 
 
 

Pontuação obtida conforme ANEXO IV do EDITAL nº 001/2010-PMARAPOTI, 
retificado pelo EDITAL 002/2010-PMARAPOTI. 

 
LÚCIA DOS SANTOS DIAS – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – INSCRIÇÃO 620 

 
Candidato(a) Lucia dos Santos Dias 
1.1 Doutorado na área específica NÃO APRESENTADO 
1.2 Mestrado na área específica NÃO APRESENTADO 
1.3 Especialização na área específica NÃO APRESENTADO 
1.4 Graduação na área específica, desde que esta 
não seja requisito para nomeação ao cargo. 

NÃO APRESENTADO 

1.5 Ensino Médio ou Profissionalizante, desde que 
esta não seja requisito para nomeação ao cargo. 

NÃO APRESENTADO 

1.6 Aperfeiçoamento na área específica (curso 
com, no mínimo, 90 horas) 

1 CERTIFICADO – PONTUAÇÃO: 
0,5 (máxima permitida) 

1.7 Cursos de curta duração na área específica 
(0,3 pontos a cada curso) 

NÃO APRESENTADO 

TOTAL 0,5 PONTOS 
 

PAULA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE ARRUDA – DENTISTA II – INSCRIÇÃO 1141 
 
Candidato(a) Paula Ribeiro de Albuquerque Arruda 
1.1 Doutorado na área específica NÃO APRESENTADO 
1.2 Mestrado na área específica NÃO APRESENTADO 
1.3 Especialização na área específica NÃO APRESENTADO 
1.4 Graduação na área específica, desde 
que esta não seja requisito para 
nomeação ao cargo. 

NÃO APRESENTADO 

1.5 Ensino Médio ou Profissionalizante, 
desde que esta não seja requisito para 
nomeação ao cargo. 

1 CERTIFICADO e 1 DIPLOMA – Não 
pontuado por ser exigência para ingresso 
em curso de graduação, conforme arts. 44, I 
e II da LDB. Etapa anterior ao requisito 
mínimo. 

1.6 Aperfeiçoamento na área específica 
(curso com, no mínimo, 90 horas) 

NÃO APRESENTADO 

1.7 Cursos de curta duração na área 
específica (0,3 pontos a cada curso) 

12 CERTIFICADOS – PONTUAÇÃO: 0,3 
(máxima permitida) 

TOTAL 0,3 PONTOS 
 



Art. 2º Em face da retificação acima descrita, fica suprimida a observação final 
presente no edital da DCV mencionado no Art. 1º, na qual se pode ler: 

 
“Com relação aos recursos de Lucia dos Santos Dias, candidata ao cargo de Técnico em 
Enfermagem, e Paula Ribeiro de Albuquerque Arruda, candidata ao cargo de Dentista II, 
informamos que, conforme dispõe o Art. 74 do Edital nº 001/2010-PMARAPOTI, não 
tiveram seus títulos analisados e pontuação efetuada, tendo em vista que foram 
desclassificadas da PROVA ESCRITA, conforme Edital 008/2010-PMARAPOTI”. 

 
Art. 3º Com relação ao recurso do candidato Douglas Renan Urias de Souza, 

inscrição 1634, cargo Oficial Administrativo B, o mesmo FICA INDEFERIDO, posto que, 
quando da entrega da documentação, o candidato a apresentou sem a autenticação original 
de cartório conforme é exigido pelo edital geral do concurso, tentando, após, a remessa da 
mesma via correio, o que também não é permitido pelo edital do concurso, que impede 
taxativamente a juntada de documentos posterior à data prevista para a entrega. 
 
 

Publique-se. 
 
 

Cascavel, 11 de novembro de 2010. 
 
 
 
 
 

JOÃO CARLOS CATTELAN 
Diretor de Concurso Vestibular 


