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Ministério Público

do Estado do Paraná

ATO 607

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, 

inciso III artigo 

, considerando que estão 

os 

Promotores de Justiça, Dr. 

,  

Justiça da Comarca de Paranaguá, protocolado sob nº 21888

DANIELI DE OLIVEIRA, RG nº , para exercer o cargo em 

comissão de Assessor de Promotoria DAS-5 628), da estrutura do 

à nomeada

no percentual 

de 75%   por cento) do valor constante na tabela do anexo IV, da 

DAS-5, respeitando 

o redutor estabelecido pelo artigo 3º da Lei Estadual 17888, de 26 de dezembro 

de 2013.

Curitiba, 29 de setembro de 2017.

IVONEI SFOGGIA

Procurador-Geral de Justiça

ATO 613

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, 

inciso III artigo 1º 

, considerando que estão 

 face à exoneração contida no 

protocolo e de acordo com o pedido do Promotor de Justiça, 

Dr. ,  2ª Promotoria de Justiça do Foro 

Gabinete, protocolado sob nº 22208

, RG nº , para exercer o cargo em 

comissão de Assistente de Promotoria 5-C ), da estrutura do 

à nomeada

no valor 

5-C, respeitando o redutor estabelecido pelo artigo 3º da Lei 

Estadual 17888, de 26 de dezembro de 2013.

Curitiba, 02 de outubro de 2017.

IVONEI SFOGGIA

Procurador-Geral de Justiça

ATO 614

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, 

inciso III artigo 

, considerando que estão 

o Promotor de Justiça, Dr. 

,  Promotoria de Justiça da 

Comarca de Engenheiro Beltrão, protocolado sob nº 22352

, RG nº , para exercer o cargo em 

comissão de Assistente de Promotoria 5-C 96), da estrutura do 

à nomeada

no valor 

5-C, respeitando o redutor estabelecido pelo artigo 3º da Lei 

Estadual 17888, de 26 de dezembro de 2013.

Curitiba, 02 de outubro de 2017.

IVONEI SFOGGIA

Procurador-Geral de Justiça
95642/2017

EDITAL Nº 86/2017-SUBADM/DGP 
 

-

ido nos 

15101 2017-  

 

TORNAR PÚBLICA 
 

1. A desistência de , inscrição nº -0, 

RG nº PR, em comprovar os requisitos de investidura no cargo de 

Oficial de Promotoria para  nos termos do Edital 

-

desistido previamente; e na Geral. 

 

2. A convocação do candidato abaixo, aprovado no Concurso de Ingresso ao 

o 

 os 

requisitos de investidura no cargo de Oficial de Promotoria: 

 

MESORREGIÃO INSCRIÇÃO NOME RG UF 
LOCAL 
VAGA 

LOCAL 
CONCURSO 

 1032312-0 

 

67976290 PR 
Borba 

Capitão 

 

 

3. O candidato poderá optar por: 

a) desistir da convocação para o local da vaga mencionado, tanto para a presente 

vaga como para futuras, permanecendo em lista de classificação: no local para o 

desistido previamente; e na Geral. 

b) ser submetido à inspeção médica oficial e à apresentação dos documentos 

 

 

 

) deverá ser entregue ao Departamento de Gestão de Pessoas do 

 

da publicação deste Edital no Diário Oficial Executivo do Estado do Paraná. 

 

5. O Requerimento de Opção poderá ser entregue: 

a) pessoalmente; ou 

b) via correio. 

 

6. Entregar ou enviar o Requerimento de Opção no seguinte endereço: 

 

– 1º ANDAR – 

 

CEP 80530-230 

-  

 

automaticamente, se enquadrará na previsão do item 3 “a”. 

 

 

 

ELIEZER GOMES DA SILVA 
Subprocurador-Geral de Justiça para 

 

 

Luiz Carlos Mantovanelli 
 

95654/2017

vrlesinhovski
Realce


