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Prefeitura Municipal de Piraquara

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 08/2020

A Secretária Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais,
resolve:
Publicar a lista com a relação provisória de candidatos aprovados,
com suas respectivas notas, por ordem de classificação no processo
seletivo para o provimento das vagas para a função de Coordenação
Pedagógica das Escolas Municipais para o período 2020-2022,
conforme Editais 06/2020 e 07/2020 e divulgar as datas das demais
etapas do processo seletivo.
Relação provisória de candidatos aprovados no processo seletivo para o provimento das vagas
para função de Coordenação Pedagógica das Escolas Municipais
CANDIDATO

NOTA

Adeilton Rocha Mendes

8,5

Josiane de Lima

8,3

Lilia Sizanoski Franco

8,1

Luciane do Rocio Franco Crisóstomo

7,2

Françoise Camargo Lejambre

6,9

Beatriz Santos Leite

6,3

Art. 1ºO prazo para recursos será de 48 (quarenta e oito) horas úteis a
contar da divulgação do resultado provisório, considerando o horário
de atendimento regular da Secretaria Municipal de Educação de
Piraquara (8h às 12h e 13h às 17h).
Art. 2º Devido a excepcionalidade do momento ocasionado pela
pandemia do Coronavírus, serão disponibilizadas somente para o
candidato as provas para visualização e os envelopes com as notas dos
candidatos não classificados, na recepção da Secretaria Municipal de
Educação no dia 29/07/2020.
Art. 3º Será publicado no dia 05/08/2020, o resultado final do
processo seletivo interno para preenchimento das vagas de
coordenação pedagógica, bem como a data da sessão pública de
escolha de vagas, tanto no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
quanto no site da Prefeitura Municipal de Piraquara.
Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 27
de julho de 2020.
CARLA JULIANE DOS SANTOS VILAR
Secretária Municipal de Educação
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