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ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
EDITAL Nº 266/2020

O Prefeito do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais.
CONVOCA:
O (s) abaixo relacionado (s) aprovado (s) em CONCURSO PÚBLICO
MUNICIPAL, aberto pelo Edital n. º 89/2018, e que tiverem a sua
documentação aprovada, para comparecer (em) na Coordenadoria de
Recursos Humanos, deste Município, até o dia 21 de fevereiro de
2020 das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 horas, e apresentar o
respectivo Exame Toxicológico, o qual deverá observar as seguintes
orientações:
O EXAME TOXICOLÓGICO deverá ser do tipo de “LARGA
JANELA DE DETECÇÃO”, o qual acusara o uso de substâncias
entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou psíquica
de qualquer natureza e deverá apresentar resultados negativos ou
positivos para um período mínimo de 90 (noventa) dias, podendo
chegar a até 180 (cento e oitenta) dias, aproximadamente;
O EXAME TOXICOLÓGICO não poderá ter coleta de amostras de
materiais biológicos e emissão do respectivo resultado anterior a
14/01/2020;
O EXAME TOXICOLÓGICO deverá ser realizado em laboratório
especializado, a partir de amostra de matérias biológicos (cabelo, pele
ou unha) do candidato, conforme procedimentos padronizados de
coleta, encaminhamento do material, recebimento dos resultados e
estabelecimento de contraprova;
O resultado do EXAME TOXICOLÓGICO será expresso por uma
das seguintes menções:
Testagem Negativa – Para o candidato que tiver obtido resultado
negativo para todas as substâncias entorpecentes ilícitas que forem
objeto do exame toxicológico;
Testagem Positiva – Para o candidato que tiver obtido resultado
positivo para uma ou mais substâncias entorpecentes ilícitas que
forem objeto do exame toxicológico;
O EXAME TOXICOLÓGICO de larga janela de detecção visa à
detecção de substâncias entorpecentes ilícitas ou lícitas controladas,
causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza
(maconha e metabólicos derivados do Delta 09 THC, cocaína,
metabólicos e derivados do Merla, solventes, hidrocarbonetos,
opiáceos, psicofármacos, "ecstasy" - MDMA e MDA, anfetamina,
metanfetamina e PCP).
O candidato será reprovado no Exame Toxicológico, caso:
Não apresente o exame toxicológico no prazo estipulado no presente
edital;
O teste apresente resultado positivo para uma ou mais substâncias
entorpecentes ilícitas que forem objeto do exame toxicológico.
O candidato deverá entregar o resultado do exame toxicológico na
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS deste município.
CARGO: GUARDA MUNICIPAL – FEMININO
NOME
ADRIELLE RAISSA GUERRA FERREIRA
ANA PAULA MOREIRA
TAMIRES SANTANA
MARIA HELENA DOS SANTOS
GUARDA MUNICIPAL – MASCULINO
NOME
LEONARDO FACHINETTI ZANINELLI
LUCAS TRENTO DA COSTA
ANDERSON MIRANDA DA SILVA
EVANDRO BONIFACIO DE LIMA
LUCAS ADILSON ZAQUI
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DANIEL CASTANHA
ALISSOM RAFAEL FAVARO
IGOR RIBEIRO VIEIRA
LUCAS HENRIQUE CUMINATI
WANDER HENRIQUE DA SILVA RAMOS
ARLEI ESQUIRO MARTINS
JOSE BRUNO SILVA LEÃO
JOCIMAR ALESSANDRO DE OLIVEIRA
JULIO CEZAR DA SILVA
JONAS HENRIQUE ORLANDI
LUCAS APARECIDO DA SILVA DA PURIFICAÇÃO
PAÇO MUNICIPAL, 29 DE JANEIRO DE 2020.
WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal
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