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EDIT AL 09/2016 
CONVOCACAO COMPLEMENTAR II TESTE SELETIVO PSS JUCEPAR 

0 Presidente da Junta Comercial do Parana, no uso de suas atribui((6es legais, conferidas pelo Art. 25 , 
incisos XVII e XXIII, do Decreta Federal n° 1.800/96 e art. 13 , inciso XIII do Decreta Estadual n° 
12.033/2014, mediante as condi96es estipuladas no Edital de Teste Seletivo n° 01/2016, CONVOCA os 
candidatos abaixo relacionados, aprovados dentro do numero de vagas ofertadas, para a contrata((ao de 
pessoal por Regime Especial - CRES, com fundamentos nos preceitos contidos no artigo 37, IX da 
Constituiyao Federal e Lei Complementar Estadual n° I 08, de 18 de maio de 2005, e considerando a 
autoriza((ao govern amen tal exarada no protocol ado N° 13 .817.44 7-6: 

I. Os candidatos convocados deverao apresentar-se na sede da Junta Comercial do Parana, sita a 
Rua Barao do Serra Azul , n° 316 - 3° Andar - Centro - Curitiba - Parana, no Departamento de 
Recursos Human as, no period a de 25/04/2016 a 27/04/2016, devendo estarem cumpridos os 
requisitos para Admissao (item 3.1 do Edital 01 /2016) e apresentando os documentos previstos 
no Item 16.10.1 a 16.10.17. 

IT. 

III. 

IV. 

0 prazo para a apresenta((ao sera de 03 dias uteis, contados da data desta publicayao, conforme 
previsto no Edital , item 16.1. 
0 nao comparecimento estabelecido nesta convocayao ou a nao apresenta((ao dos documentos 
dentro dos prazos estabelecidos, impl icara na inabilita~ao do candidato para assumir a funyao, 
reservando-se a Junta Comercial o direito de convocar o proximo candidato da lista de 
classifica((ao. 
Para a realiza((ao do exame medico, visando obtenyao do Atestado de Saude Ocupacional, os 
candidatos abaixo deverao agendar atendimento junto a Clfnica Excelencia, localizada a 
Alameda Dr. Muricy, n° 542 - I 0 andar - sala I 02 - Centro - Curitiba - Parana, atraves do 
telefone: (41) 3015-3239, nos horarios entre 08h00 as 11h40min e 13h00 as 16h40min, de 
segunda a sexta-feira. Os custos para a obten((ao do referido atestado serao arcados pela Junta 
Comercial do Parana. 

V. Demais informay6es e orienta((6es, bern como a relayao completa dos documentos a serem 
apresentados, serao divulgadas na pagina oficial da Jucepar na internet, no endereyo: 
www.juntacomercial.pr.gov.br, ou pelo telefone: (41) 3310-3477 - DRH/Jucepar, no horario 
das 08h30min. as 12h00 e 13h00 as 17h30min., de segunda a sexta-feira. 

RELA<;AO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA ACEITE DA VAGA E 
APRESENTA<;AO DA DOCUMENTA<;AO PARA A CONTRATA<;AO (3" CHAMADA) 
Car o: Administrador 
N° INSC. NOME DO CANDIDA TO CLASSIFICACAO 

44474 VAL TER YUKIO MIYAZAKI 4° 

CLASSIFICA 

CLASSIFICA 

Ardisson Nairn Akel 
Presidente da Junta Comercial do Parana 


