
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

AO EXMO SENHOR JOSÉ ROBERTO FURLAN 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE-PR 

 
 

                              TERMO DE DESISTÊNCIA 
 

 Assunto: Informação de NÃO atendimento ao edital de convocação RH 22/2021, de 
02/09/2021, publicado no Jornal Tribuna do Norte, da Cidade de Apucarana-PR, no dia 
03/09/2021, pág. B5. 
 

Senhor Prefeito: 
 

                        Tem este à finalidade de informá-lo com respeito ao edital de convocação 
RH 22/2021, de 02/09/2021, publicado no Jornal Tribuna do Norte, da Cidade de 
Apucarana-PR, no dia 03/09/2021, pág. B5, onde foi convocado o candidato abaixo 
relacionado, para o cargo de Agente de Apoio Operacional, na função de Auxiliar de 
Serviços Gerais, com carga de 40 horas semanais, sob o regime de trabalho Estatutário, 
para atuar junto a Secretaria de Transporte Rodoviário e do Departamento de Serviços 
Urbanos, nesse Município, e caracterizando à desistência do cargo. 
 
Edital de Convocação RH 22/2021 – Regime de Trabalho Estatutário 
 

Nome do candidato Inscrição Cargo/Carga horária 

Adriano Correia 004.700.270-60 Agente de Apoio Operacional, na função de Auxiliar 

Serviços Gerais, carga horária de 40 horas 

semanais. 
                          

          Assim, Senhor Prefeito, em razão do candidato não ter apresentado a 
documentação dentro do prazo do edital de convocação e nem ter demonstrado o 
interesse em assumir o cargo, seguindo a ordem cronológica da lista dos aprovados, do 
Edital de CP de 01/2018, informo que devemos convocar o seguinte candidato:      
 

Nome do candidato Inscrição Cargo/Carga horária 

Luis Felipe Zagulski Bezerra 004.700.295-97 Agente de Apoio Operacional, na função 

de Auxiliar Serviços Gerais, carga horária 

de 40 horas semanais. 
                   

Sem mais para o momento, éramos o que tínhamos a informar, ficando no 
aguardo de suas determinações. 

                          

Edifício da Prefeitura do Município de Jardim Alegre, Estado do Paraná, DRH, 
aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um. (14/09/2021) 
 

                   
RODRIGO GUIMARÃES 

CHEFE DE RH 


