
 FUNDAÇÃO MUNICIPAL CENTRO UNIVERSITARIO DA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA - UNIUV 

 Concurso Público da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva 

 Edital Nº. 39/2015 – APTOS A PROVA PRÁTICA  

 
 

O Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Avaliação (CPSA), da Fundação Municipal Centro 

Universitário da Cidade de União da Vitória (Uniuv), no uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 

80/2014, de 30 de Julho de 2014, e em consonância com o item 23.12 do Edital n.º 002/2014, de 01 de 

dezembro de 2014, da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, Paraná, TORNA PÚBLICA a Relação dos candidatos 

classificados, na prova objetiva, aptos a realizarem a prova prática para o cargo de Eletricista NR10 do 

Concurso Público para provimento de vagas em cargos públicos da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva. 

 

 

  
 

 

 
 

 
ELETRICISTA NR10  

Inscrição Nome Nota  

00465 SILVIO BARROS MIRANDA 5,05 

 

1. De acordo com o item 23.12 A da Comissão Permanente de Seleção e Avaliação (CPSA) externa, nomeada 

pela UNIUV, a qualquer tempo, reserva-se o direito de republicar os gabaritos, notas e classificação dos 

candidatos quando identificados erros ou incorreções, mesmo que não tenham sido detectados em 

decorrência de recursos. 

2. A prova prática somente será realizada para os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 5,00 

(cinco) na prova objetiva, seguindo orientação do item 14.1 do Edital n.º 002/2014, de 01 de dezembro de 

2014. 

3. A prova prática será realizada em Jaguariaíva, Paraná, na Rua Salomão Felix da Silva, S/n Referência 

Complexo Matarazzo, Entrada para Cine teatro Municipal Valeria Loercy, com início previsto para as 9h (nove 

horas), em um único dia, 01 de Março de 2015, conforme cronograma geral deste concurso, constante do 

Anexo IV do Edital n.º 002/2014, de 01 de dezembro de 2014, da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva. 

4. Conforme o item 14.5 do Edital n.º 002/2014, de 01 de dezembro de 2014, da Prefeitura Municipal de 

Jaguariaíva, Paraná, a prova prática constará de demonstração de habilidades práticas do candidato na 

execução de tarefas necessárias ao desempenho de suas funções, informadas no Anexo I do referido Edital. 

5. De acordo com o item 17.1, Edital n.º 002/2014, de 01 de dezembro de 2014, da Prefeitura Municipal de 

Jaguariaíva, Paraná, a nota final (NF) dos candidatos classificados nos cargos de Eletricista NR10, será 

apresentada em ordem decrescente do total de pontos obtidos, expressa com 2 (duas) casas decimais, sendo 

calcula da pela média ponderada entre a nota da prova objetiva (NPO) que terá o peso 3,00 (três), e a nota da 

prova prática (NPP), que terá peso 7,00 (sete): NF = (NPOx3) + (NPPx7) / 10 

6. De acordo com o item 14.11 do Edital n.º 002/2014, de 01 de dezembro de 2014, da Prefeitura Municipal de 

Jaguariaíva, Paraná, por esta ser, também, de caráter eliminatório, o candidato que, obteve nota na prova 



objetiva de acordo com o item 14.1 do referido Edital, e não realizar a prova prática estará automaticamente 

eliminado do Concurso Público. 

7. As demais informações sobre a prova prática constam no Edital n.º 002/2014, de 01 de dezembro de 2014, 

da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, Paraná. 

 

União da Vitória, 27 de fevereiro de 2015. 

Odelir Dileto Cachoeira 

Presidente da Comissão de Concursos 
 


