
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS NOMEADOS
DECRETO 11904

Esta é uma convocação da JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – JUCEPAR 

para  sua  posse e  entrada  imediata  em exercício  nos cargos e  funções  do 

Concurso Público, referente ao Edital n° 79/2017.

Segue  cronograma  com  datas,  horários  e  local  para  comparecimento  dos 

candidatos nomeados pelo Decreto citado.

CONVOCAÇÃO PARA POSSE

Convocamos os candidatos nomeados pelo Decreto nº. 11904 de 04 de 

dezembro de 2018, referente ao Concurso Público objeto do Edital nº 079/2017 

–SEAP,  para  comparecerem  na  Junta  Comercial  do  Paraná  –  JUCEPAR, 

situada  na  Rua  Barão  do  Serro  Azul,  316  –  centro  -  Curitiba-PR,  para  a 

respectiva Posse e exercício, na data e horário abaixo assinalados.

CARGO DATA HORÁRIO

AGENTE DE EXECUÇÃO – TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO.

FÁTIMA MARQUES DE SOUZA
RG. 4.054.317-1/PR.

INSCRIÇÃO Nº 576.755-5
CLASSIFICAÇÃO: 60 

17/12/2018 10H

Na  oportunidade,  o  candidato  deverá  apresentar  a  documentação 

prevista no item 12 e subitens do Edital n° 079/2017–SEAP. Ressalve-se que 

os  formulários:  Ficha  Cadastral,  Declaração  de  Acúmulo  de  Cargo  e 

Declaração de Bens e Valores deverão ser preenchidos e entregues pelo 

candidato no dia da Posse.



PARA A POSSE:

Para a posse no cargo, o candidato deverá entregar os documentos abaixo 

relacionados:

CARGO -  AGENTE DE EXECUÇÃO
FUNÇÃO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO

DOCUMENTO – ORIGINAL E FOTOCÓPIA

 Cédula de identdade

 CPF

 Certdão de nasciieenoo ou iascaeenoo

 Tíoulo de Eleioor ioe iertdão neeatta eleiooral nosc últeosc 02 anosc

 Certfiiado de esescertiscoa ou discvensca de iniorvoraoãos sce iandidaoo do scero 

easciulino

 02 fooosc 3X4

 Certdão de Nasciieenoo de filhosc eenoresc de 18 anosc CCPF e es  dosc filhosc aiiea 

dosc 08 anosc)

 Coevrotanoe de Endereoo esescideniial aoual

 Aeêniia e ionoa iorrenoe - Banio do Brascil (OBRIGATÓRIA NO ATO DA POSSE)

 Deilaraoão de Benscs Direioosc e Valoresc.

 PIS/PASEP

 Certfiiado de esciolaridade erieida no edioal e Hiiscoóriio Esciolar

 eseeiscoro eseeular no Conscelho eseeional da Clascsce Cscoeenoe vara vrofiscscõesc 

reeulaeenoadasc)

 Fiiha Cadascoral vreenihida – foreulário ee anero.

 Deilaraoão de aiúeulo de iareosc.

 Deilaraoão de não deeiscscão de tíniulosc vúbliiosc vor vena disciivlinar.

 Certdão Neeatta Penal dosc últeosc 05 anosc ioe daoa de ervedioão de aoé 180 

diasc da avrescenoaoão

A responsabilidade por comparecer nas datas, local e horários agendados para 

a posse com a documentação completa é exclusiva do candidato.

CONTA NO BANCO DO BRASIL: Ao abrir uma conta corrente é importante o 

depósito de valor mínimo de R$1,00 para a ativação dessa conta. Abrir conta 

corrente sem valor pode ocorrer o bloqueio do crédito do salário, considerando 

que o Banco considera conta sem movimentação.



Os  formulários  Ficha  Cadastral,  Declaração  de  Acúmulo  de  Cargos, 

Declaração  de  não  demissão  de  vínculos  públicos  por  pena  disciplinar  e 

Declaração  de  Bens,  Direitos  e  Valores  devem  estar  preenchidos  pelo 

nomeado no dia de sua apresentação para posse.

A  não  apresentação,  dentro  do  prazo  legal  estabelecido,  dos  documentos 

comprobatórios ou a falta de comprovação de qualquer dos requisitos exigidos 

para  a  posse  no  cargo,  especificados  neste  Edital,  impedirá  a  posse  do 

candidato,  sendo  automática  e  consequentemente,  tornada  sem  efeito  a 

nomeação.

Verificada  a  falsidade  nos  documentos  apresentados,  o  candidato  será 

eliminado do Concurso Público, com nulidade da aprovação ou da classificação 

e dos efeitos decorrentes, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis.

O candidato aprovado que tiver completado 75 (setenta e cinco) anos de idade 

antes  da  data  designada  para  investidura  no  cargo,  não  poderá  ser 

empossado, conforme inciso II, do § 1º, do artigo 40, da Constituição Federal.

O Estado do Paraná, por meio da Junta Comercial  do Paraná – JUCEPAR 

cumprimenta a todos os candidatos nomeados, e deseja sucesso nessa nova 

etapa da vida profissional.

Maiores informações pelo telefone: 

C41) 3310-3477 – Maria Lúiia Meira Carlie

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

	Verificada a falsidade nos documentos apresentados, o candidato será eliminado do Concurso Público, com nulidade da aprovação ou da classificação e dos efeitos decorrentes, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis.

