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O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO FRONTEIRA DO 

SUDOESTE DO ESTADO DO PARANÁ - CIFRA, representado pelo Presidente, Sr. Edsom Luiz Bagetti, no uso de suas 

atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 001/2023, em conformidade com a Constituição Federal 

e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de processos seletivos, nomeada 

através da portaria nº 05/2023, resolve, 

 

TORNAR PÚBLICO 

 

Art. 1º - A homologação das inscrições dos candidatos ao Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023. 

Art. 2º - O candidato deverá estar munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação 

de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas. Ressalta-se que não serão 

aceitos em hipótese alguma a apresentação de qualquer tipo de ‘’documento digital’’ para ingresso na sala de 

provas. 

 

Art. 3º - Ao realizarem a prova do presente processo seletivo simplificado, os candidatos, inclusive os do grupo de 

risco, estão cientes das obrigações dos protocolos sanitários de segurança, bem como a recomendação da 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 ainda cientes dos riscos de contaminação com a “COVID-19”, não podendo responsabilizar o MUNICÍPIO  e 

o IPPEC.  

Art. 4º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Processo Seletivo Simplificado, para a realização 

da prova escrita, a ser realizada no dia 26 de fevereiro 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 as 08h30min (horário oficial de Brasília), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de 

candidatos ao local de prova.  

Art. 5º - O local de realização das provas, distribuídos por cargo, conforme segue: 

26/02/2023 - DOMINGO - PERÍODO DA MANHÃ  

 

ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
Rua Uruguai, nº 155 - Centro - Pérola D’oeste - PR  

 CARGO 

Motorista de caminhão 

 

Art. 6º - A convocação dos candidatos ao cargo de Motorista de caminhão, para a realização da prova prática, a ser 

realizada no dia 26 de fevereiro de 2023, devendo o candidato comparecer na ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO 

DE ASSIS, Rua Uruguai, 155, Centro, Pérola D’ Oeste, PR, às 13 horas, pois os portões permanecerão abertos somente 

até às 13h15min (horário oficial de Brasília), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de 

candidatos ao local da prova, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação com 

fotografia para realização da prova prática. 

6.1 Os candidatos ao cargo de Motorista serão avaliados dirigindo caminhão. 
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6.2 Os candidatos ao cargo de Motorista de Caminhão deverão possuir CNH compatível com o requisito para o cargo ou 

categoria superior, em plena validade, no ato da prova prática; não serão aceitos protocolos de alteração de categoria. Não 

será aceito CNH Digital, devendo ser apresentado ao avaliador a CNH original, na forma física.  

 

Art. 7º - O Ensalamento e local da prova estará disponível no site www.ippec.org.br em data de 23 de fevereiro de 

2023. 

Art. 8º - A relação nominal dos candidatos homologados, conforme segue: 

 

MOTORISTA DE CAMINHÃO 

INSC NOME NASCIMENTO 

258887 ALTEVIR ROSSONI 06/06/1978 

259177 ANDRE LUCAS DA ROCHA 06/08/2000 

260369 ANTONIO VELOSO DOS SANTOS 16/06/1967 

260511 CELSO RODRIGUES DA SILVA 05/04/1988 

258766 CESAR AUGUSTO PIAIA 23/02/1988 

259039 DEUSDEDITH DA ROCHA BRASIL 15/07/1973 

259130 ODAIR DA COSTA 25/08/1983 

259647 ROBERTO DA SILVA 30/11/0001 

258888 THIALES ANTONIO DA SILVA 29/12/1986 

259041 VINICIUS DE SOUZA CORTES 09/01/2002 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Pérola D’Oeste - PR, 23 de fevereiro de 2023. 

 

 

EDSOM LUIZ BAGETTI  

PRESIDENTE DO CIFRA 

 

 

DELESIO DEFANTE                           

Presidente da Comissão Organizadora de Processos Seletivos 

http://www.ippec.org.br/

