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A Presidente do Instituto de Previdência do Município de Marquinho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante 
as condições estipuladas no Edital nº 01/2023, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, 
em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, instituída através da Resolução Nº 004/2022, resolve, 

 
 

TORNAR PÚBLICO 
 
 

1º - A homologação das inscrições dos candidatos ao Concurso Público nº 001/2023, nos termos da legislação pertinente e das normas 
estabelecidas no Edital de Abertura nº 01/2023. 
 
2º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, ao cargo de Contador,  para a realização da prova 
escrita, a ser realizada no dia 26 de março de 2023 – DOMINGO, no período da MANHÃ, devendo os candidatos comparecer ao local 
de realização das provas, às 08 horas, pois os portões permanecerão abertos somente até às 08h30min (horário oficial de Brasília), 
horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas, munido de caneta esferográfica 
azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas. 
Não serão considerados validos para a realização da prova a apresentação de qualquer tipo de ‘’documento digital’’.  
 
3º - O local de realização das provas, distribuídos por cargo, conforme segue: 

 
 

26/03/2023 - DOMINGO - PERÍODO DA MANHÃ 
 

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO RYSICZ 
Rua 15 de Novembro, s/n - Marquinho - PR  

 CARGO 

CONTADOR 

 
 
2º – A convocação dos candidatos ao cargo de Contador, para a realização da prova de títulos, a ser realizada no dia 26 de março de 
2023, das 11:30 às 12 horas, no COLÉGIO ESTADUAL JOÃO RYSICZ, Rua 15 de Novembro, s/n - Marquinho - PR.  
 

2.1 NÃO serão aceitas DECLARAÇÕES, em hipótese alguma. 
2.2 Os certificados ou diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação deverão ser expedidos por instituição oficial reconhecida e 
credenciada pelo MEC. 
2.3 A apresentação dos títulos se dará por fotocópia simples acompanhada do original, ou fotocópia autenticada, não podendo 
apresentar rasuras, borrões, emendas ou entrelinhas. 
2.4 NÃO serão aceitas conclusões de módulos de pós-graduação, apenas certificados de conclusão de pós-graduação ou diploma. 
2.5 Não serão aceitos certificados de outras graduações, cursos de informática, línguas, oratória, cursos preparatórios para concursos 
e outros ministrados por entidades de cursos livres, monitorias, estágios remunerados ou não, nem tampouco títulos encaminhados 
fora do prazo estipulado em edital. 
 
 

4º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, ao cargo de Auxiliar administrativo, para a realização 
da prova escrita, a ser realizada no dia 26 de março de 2023 – DOMINGO, no período da TARDE, devendo os candidatos comparecer 
ao local de realização das provas, às 13h30min, pois os portões permanecerão abertos somente até às 14 horas (horário oficial de 
Brasília), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas, munido de caneta 
esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na 
sala de provas. Não serão considerados validos para a realização da prova a apresentação de qualquer tipo de ‘’documento digital’’. 
 
 
5º - O local de realização das provas, distribuídos por cargo, conforme segue: 
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26/03/2023 - DOMINGO - PERÍODO DA TARDE 
 

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO RYSICZ 
Rua 15 de Novembro, s/n - Marquinho - PR  

 CARGO 

Auxiliar administrativo 

 
6º - Em razão da pandemia da COVID-19, recomendamos aos candidatos fazer o uso de máscaras nas intermediações e no interior do 
local de realização das provas.  
 
7º - Os candidatos inscritos no presente concurso, inclusive os de grupo de risco, estão cientes das obrigações dos protocolos sanitários 
de segurança, bem como a utilização de máscara de proteção individual durante todo o tempo em que permanecer no local de prova, 
assim como realizar a correta higienização das mãos e respeitar o distanciamento evitando aglomerações durante a aplicação da 
prova, estando o candidato ciente dos riscos de contaminação com o novo “Coronavirus”, não podendo imputar posteriormente 
qualquer responsabilidade ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  e a FACULDADE ALFA UMUARAMA - UniALFA. 
 
8º - Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto, tais como canetas, lápis, borracha, livros, cadernos, dentre outros, 
devendo ainda os candidatos trazerem a sua própria água para consumo, em recipiente transparente e sem rótulos, sendo vedada o 
compartilhamento. 
 
9º - O Ensalamento estará disponível no site https://concursos.alfaumuarama.edu.br a partir das 08 horas do dia 14 de março de 
2023. 
 
10º - Relação nominal dos candidatos homologados, conforme segue: 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

INSC. NOME NASC. 

160916 ANDRESA CRISTINI RIBAS 20/03/1997 

157817 BRUNO DE PAULA GLOVASKI 25/02/2003 

160540 DIRVAL BALBINOTTI 17/11/1993 

158942 EDUARDA DA SILVA SANTOS DE SOUZA 05/10/2005 

157302 FRANCIELE MARTINS 23/09/1988 

159224 KETI SORIANE JOSEFI 22/07/1993 

157500 LUCAS GABRIEL CARDOSO 21/01/1998 

161408 LURIANNE ARLETE ELIZIO RABEL 02/06/1994 

160995 SUÉLI DAS CHAGAS JAGAS 30/01/2002    

CONTADOR 

INSC. NOME NASC. 

158270 ALINE ROHSLER 23/12/1991 

159749 ARTHUR FELIPE KELTEL GUIMARAES 17/01/1995 

161034 ÉDINA LUCIANA DOS SANTOS SIMIANO 19/03/1984 

158483 IVANIR CLÁUDIA PAVIANI 07/07/1985 

156729 LARISSA DALLELASTE BORILLI 15/12/1994 

157138 MARLI ANTONOWICZ MÜLLER 21/05/1993 

157125 RADAMÉS RANGEL 18/04/1988 

157716 RICARDO GONCALVES DA SILVA 18/08/1993 

156938 STEFANI BEATRIZ THIBES 24/09/1998 

161259 TATIANE BALABA GOES DE OLIVEIRA 25/08/1991 

157227 THAISA CAROLINE PEDROSO 16/06/1988 

156606 THIAGO FELIPE DE OLIVEIRA 10/05/1993 

160134 VANESSA FERREIRA GONÇALVES 18/07/1988 

158727 WILLIAN KOLOSIUSKI 16/12/1996 

159829 WILSON ANTONIO BATISTA 15/11/1970 

https://concursos.alfaumuarama.edu.br/


 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2023 
EDITAL N.º 03/2023 

Página 3 de 3 

11º - Não houve pedido de atendimento especial para realização da prova, bem como pedido de reserva de vaga de candidato como 
PCD. 
 
11.1 - O candidato portador de necessidades especiais que não recorrer no prazo estipulado em Edital NÃO poderá reclamar ou 
solicitar condições especiais no dia da prova. 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Marquinho/PR, 14 de março de 2023. 
 
 

TALITA BUSARELLO 
Presidente do Instituto de Previdência do Município de Marquinho - PR 

 
 

ADRIELI UNIATE 
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos do  

Instituto de Previdência do Município de Marquinho - PR 

 
 


