
 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2017 
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 130/2017 

LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BALSA NOVA 
EDITAL 05/2017 

RETIFICA O EDITAL N°004/2017  
 
O Prefeito do Município de Balsa Nova, no uso de suas atribuições legais, 
mediante as condições estipuladas neste EDITAL n° 05/2017  e seus Anexos, 
instrumentalizado no Processo Administrativo nº 130/2017, através da Secretaria 
Municipal de Saúde de Balsa Nova, localizada na Av. Brasil, nº 665, Município de 
Balsa Nova, TORNA PÚBLICO , o presente EDITAL  nº. 005/2017, o presente 
Edital para divulgar o que segue:  

“A Comissão Especial Avaliadora, designada pela Portaria n° 57/2016, no uso de 
suas atribuições funcionas e revendo os critérios utilizados na elaboração da Lista 
de Homologação de Inscrições veiculada ao EDITAL nº04/2017,  publicada em 
27.01.2017 resolve deliberar por unanimidade de seus membros, a retificação da 
Lista de Homologação de Inscrição, considerando a necessidade de comprovação 
da validade do “título/carteira” de “Habilitação Profissional ” do candidato junto a 
seu respectivo Órgão de Classe, nos termos no Item 3 e 5.1 do EDITAL n 
02/2017,  uma vez, o mesmo ser documento imprescindível para o exercício 
regular da profissão e sua ausência motivos de instauração de procedimentos 
administrativos disciplinares e aplicação de multas para o profissional e 
Administração Pública, assegurando-se, contudo, o direito de recurso dos 
candidatos que tiveram indeferido seu pedido de inscrição, nos termos deste ato 
convocatório.” 

1. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES : O relatório nominal de candidatos com 
inscrições homologadas consta no Anexo I deste Edital. O Anexo II contém o 
relatório de inscrições não processadas em razão da ausência de comprovação da 
validade dos títulos exigidos no Item 3 e 5.1 do Edital 02/2017. 

2. Os candidatos interessados em interpor recursos relativos às inscrições 
poderão fazê-lo nos no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, até 
as 16:30horas do dia 02.02.2017. 

03. Os Anexos deste Edital estão divulgados no Painel de Publicação da 
Prefeitura Municipal, e no sítio eletrônico www.balsanova.pr.gov.br, desde as 
18:00horas do dia 01.02.2017 . 

Balsa Nova, 31 de janeiro de 2017. 

Luiz Cláudio Costa 

Prefeito Municipal de Balsa Nova 


