
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS  
 

                        EDITAL No 25/2010–CPS                                                         
 
 

A Comissão Permanente de Seleção da Universidade Estadual de Ponta Grossa vem divulgar, através deste, os 

locais que, no dia 20 de junho de 2010, no Município de Sengés, serão utilizados para a realização das provas do 

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Sengés.  

01 – As informações individuais sobre a inscrição dos candidatos (o número da sua inscrição, o número da 

turma e o local onde deve comparecer para fazer as provas) devem ser obtidas no endereço 

http://www.cps.uepg.br/externos   
 

CARGOS N
os

 INSCRIÇÃO NÚMEROS DAS TURMAS LOCAIS DE PROVAS 

Escriturário de 00.001 a 00.263 de 017 a 025 
Colégio Estadual Professor Erasmo Braga 
Rua Paraná, 285 
Sengés – PR 

Enfermeiro de 00.264 a 00.278 001 

Colégio Estadual Presidente Costa e Silva 
Rua Prefeito Daniel Jorge, 657 
Sengés – PR 

Farmacêutico de 00.279 a 00.287 002 

Fiscal de Tributos de 00.288 a 00.304 005 

Fiscal de Posturas de 00.305 a 00.321 006 

Médico – Clínico Geral 00.322 003 

Motorista de Automóvel de 00.323 a 00.468 de 007 a 010  

Motorista de Caminhão de 00.469 a 00.521 de 011 a 012 

Motorista de Ònibus de 00.522 a 00.534 016 

Nutricionista de 00.535 a 00.537 004 

Operador de Máquinas I de 00.538 a 00.582 de 013 a 014 

Operador de Máquinas II de 00.583 a 00.608 015 
 

02 – O candidato deverá acessar o site http://www.cps.uepg.br/externos para imprimir sua Ficha de Inscrição e 

colar, nos locais indicados, uma foto sua, no tamanho 3X4, recente e de conformidade com a sua 

aparência física atual, de modo a permitir a sua identificação pelos fiscais e aplicadores de provas do 

concurso público, e também a fotocópia (não precisa ser autenticada em cartório e não deve ser feita pelo 

sistema fac-simile) de um documento oficial de identidade recente (Cédula de Identidade emitida por 

Secretaria Estadual de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, por Ordens ou 

Conselhos Profissionais, ou Carteira de Trabalho emitida pelo Ministério do Trabalho, ou Carteira Nacional 

de Habilitação – modelo com foto, ou Passaporte válido) – não será aceita fotocópia de má qualidade, ou 

seja, que não permita a identificação do candidato por meio da assinatura e da fotografia. 

03 – Para ingresso no local de prova, que deverá ocorrer de 07h15min até, no máximo, 08h00min, o candidato 

deverá apresentar sua Ficha de Inscrição, montada conforme o item anterior, e documento de identidade 

oficial original.  

04 – Os candidatos aos cargos de nível superior, que tenham realizado a prova objetiva do concurso público, 

deverão entregar seu curriculum vitae acompanhado das cópias dos documentos comprobatórios, 

devidamente autenticados, que serão conferidos, numerados e rubricados pelo próprio candidato na 

ocasião da entrega, no dia 20 de junho de 2010, das 15h00min às 16h00min, na sala n
o
 03 do Colégio 

Estadual Presidente Costa e Silva, e serão atendidos de acordo com a ordem numérica sequencial das 

senhas fornecidas no momento da sua chegada ao local de entrega dos documentos, ficando 

terminantemente vedada a posterior inclusão de novos documentos.  

                                                                                                                  Registre-se, divulgue-se e arquive-se. 

                                                                                                                    Ponta Grossa, 12 de maio de 2010. 


