
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

EDITAL Nº 038/2009 - GSAP/DGTES/AMS
DE LOCAL DE PROVAS

O Diretor Superintendente da Autarquia Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos 
interessados,  o  Edital  de  local  de  provas  para  o  Concurso  Público  referente  ao  Edital  nº  022/2009  – 
GSAP/DGTES/AMS, visando ao suprimento de vagas para o cargo de Técnico de Saúde Pública na função 
de Assistência Técnica de Radiologia, subordinado à Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992, 
Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Londrina e pela Lei Municipal 
nº 9.337, de 19 de janeiro de 2004:

Art 1º: Ficam convocados todos os candidatos inscritos no Concurso Público para a prova escrita objetiva 
que será realizada no dia  20/12/2009, no período da Manhã, com horário para abertura dos 
portões às 07h45min e fechamento dos portões às 08h30min com início de aplicação das 
provas às 08h30min, considerando o horário oficial de Brasília.

Cargo/Função Período Sequência Alfabética Local de Prova

Técnico de Saúde 
Pública (Assistência 
técnica de radiologia)

Manhã Todos os candidatos com 
inscrições homologadas.

Instituto  de  Ensino  Superior  de  Londrina 
INESUL – Av. Duque de Caxias, 1290- Jardim 
Londres – Londrina - Paraná

Art 2º: Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 45min (quarenta 
e  cinco  minutos)  do  horário  fixado  para  o  fechamento  dos  portões,  considerando  o  horário 
especificado  no  Art.  1º  acima,  munidos  de  caneta  esferográfica  de  tinta  azul  ou  preta,  seu 
documento  oficial  de  identificação  e  o  seu  comprovante  definitivo  de  inscrição,  observadas  as 
condições de realização das provas contidas no item 6 do Edital de Abertura Nº. 022/2009 - GSAP/
DGTES/AMS. 

Art 3º: A identificação do local de prova é de responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o  
mesmo realizar as provas em desconformidade com a disposição estabelecida por este edital.

Art. 4º: A consulta detalhada do Local de Prova e o Cartão de Inscrição estão disponíveis no endereço 
eletrônico www.fafipa.org  /concurso  .

Art. 5º : Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Londrina, 15 de dezembro de 2009.

Agajan A. Der Bedrossian
Diretor Superintendente da AMS
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