CONVOCAÇÃO CANDIDATOS NOMEADOS PELO DECRETO Nº 10.542, DE 21 DE
MARÇO DE 2022

O Diretor Presidente Instituto Água e Terra Sr. EVERTON LUIZ DA COSTA
SOUZA, RESOLVE CONVOCAR os candidatos, aprovados no Concurso Público
regulamentado pelo Edital nº 029/2020-DRH/SEAP, de 13/02/2020, nomeados para
os cargos de Agente Profissional e Agente de Execução do Quadro Próprio do
Poder Executivo-QPPE pelo Decreto Estadual nº 10.542 de 21/03/2022 para posse
nos respectivos cargos.
Os candidatos convocados deverão comparecer no dia 28 de março de 2022,
nos horários estabelecidos no Anexo II, no auditório da Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável e Turismo-SEDEST sito à Rua Desembargador
Motta, 3384 - Mercês-Curitiba-PR, munidos de toda a documentação constante no
Anexo I para entrega dos referidos documentos e posse no cargo.
Telefone para contato: (41) 3304-7777
Everton Luiz da Costa Souza
Diretor Presidente
Instituto Agua e Terra.

ANEXO I
1 DA DOCUMENTAÇÃO.
Documentação para posse no cargo, conforme item 13.2 do Edital nº
029/2020-DRH/SEAP:

A. Declaração dos bens, direitos e valores que constituem o seu patrimônio,
nos termos do art. 103, em prazo determinado em edital, antes da posse,
sob pena desta não se efetivar:
https://www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/201909/10_declaracao_de_bens_valores.pdf

B. Declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou função pública, nos
termos do art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição da República Federativa
do Brasil, ou provar que solicitou licenciamento do serviço militar;
https://www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/201909/3._declaracao_acumulo_cargo_1_servidor_0.pdf

https://www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/202106/3._declaracao_acumulo_cargo_3_servidor_opcao_portal_0_2.pdf

C. Declaração de que não tenha sido demitido, em consequência de aplicação
de pena disciplinar, do serviço público federal, estadual, distrital ou
municipal, nos últimos cinco anos, contados de forma retroativa da data da
nomeação, nem perdeu o cargo em razão de ordem judicial;
https://www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/201909/8_declaracao_perda_cargo_publico.pdf

D. Certificado de reservista ou de dispensa do serviço militar;

E. Certificado ou Diploma e Histórico de conclusão do nível de escolaridade
exigido para o exercício do cargo;

F. Título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão de quitação
eleitoral;
https://www.tre-pr.jus.br/eleitor/servicos-ao-eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral

G. Certidão negativa emitida por distribuidores ou cartórios criminais e Varas
de Execução Penal (se houver) das cidades nas quais o candidato tenha
residido/domiciliado nos últimos cinco anos, expedida no máximo nos
últimos 180 dias antes da posse
https://portal.tjpr.jus.br/portletforms/publico/frm.do?idFormulario=2922

Documentação para exercício do cargo, conforme item 13.3 do Edital
nº 029/2020-DRH/SEAP:

A. Carteira de identidade;
B. Documento que informe o número do cadastro de pessoa física – CPF;
C. Documento que informe o número do PIS-PASEP, se já for cadastrado;
D. Certidão de nascimento dos filhos menores;
E. Comprovante de endereço atual;
F. Certidão de casamento;
G. 2 (duas) fotos 3x4;
H. Ficha cadastral preenchida;
https://www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/201909/2._ficha_cadastral_portal_2.pdf

I. Conta Corrente no Banco do Brasil;

J. Comprovante de registro no respectivo Conselho de Classe.

ANEXO II
HORÁRIO DE ATENDIMENTO – RECEPÇÃO E CONFERÊNCIA DE
DOCUMENTOS
A recepção e conferência de documentos se dará no dia 28 de março de 2022, por
cargo e função, conforme tabelas abaixo:
Cargo: Agente Profissional
Função

Horário

Engenheiro Químico

8 horas até 10 horas

Engenheiro Florestal

8 horas até 10 horas

Engenheiro Agrônomo

10 horas até 12 horas

Geólogo

10 horas até 12 horas

Biólogo

10 horas até 12 horas

Químico

10 horas até 12 horas

Engenheiro Civil

13 horas e 30 minutos até 16 horas

Sociólogo

13 horas e 30 minutos até 16 horas

Geógrafo

13 horas e 30 minutos até 16 horas

Engenheiro Cartográfico

13 horas e 30 minutos até 16 horas

Arquiteto

13 horas e 30 minutos até 16 horas

Médico Veterinário

13 horas e 30 minutos até 16 horas

Cargo: Agente de Execução
Função
Técnico de Manejo e Meio Ambiente

Horário
16 horas até 17 horas

