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RESOLUÇÃO N° 2201 

O Secretário de Estado da Administração e da Previdência, no uso de suas atri-
buições legais, conferidas pela Lei Estadual nº 8.485/87, e, em conformidade 
com o disposto no artigo 11, da Lei Estadual no 13.666, de 05 de julho de 2002 
e Resolução no 8.783, de 06 de novembro de 2009 e o contido no protocolado 
11.076.877-0

R E S O L V E

Art. 1º Mudar a função da servidora Rozely Terezinha de Lima, R.G. 3.410.771-8, 
ocupante do cargo de Agente de Execução na função de Auxiliar de Enfermagem 
(AEAE), para a função de Técnico de Enfermagem (AETN), do mesmo cargo. 

Art. 2o  Fixar em 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação desta Resolução, 
o prazo de experiência para o exercício da nova função.

Art. 3o Inexistindo manifestação formal contrária, durante o período de experiên-
cia, o servidor será considerado enquadrado na nova função.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 19 de agosto de 2011

LUIZ EDUARDO DA VEIGA SEBASTIANI
Secretário de Estado da Administração e da Previdência

15769/2011

RESOLUÇÃO No   2227

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA, 

resolve

 H O M O L O G A R

 !"#$%&'()*!+,(&!)*!-*,.%"$*!/01&2.*!"#(&23()*!4#&(!5,26#"$2)()#!7$'()%(&!

de Maringá - UEM, para provimento de vagas no cargo de Professor da 

Carreira do Magistério Público do Ensino Superior do Paraná, de confor-

82)()#!.*8!(!/*"'("2(!,9!::;<==>!)#!==?@:?==>!A%#!)26%&B(!*!"#$%&'()*!+,(&!

do Concurso Público e Resoluções nº 010/11, de 13.06.11, que altera as 

notas da avaliação de currículos na área de conhecimento: Termodinâmica, 

e nº 21/11, de 04.07.11, que anula o referido concurso na área de conhe-

.28#,'*C!/2(,*!#!D('E"2($!F#G"2.($>!4%1&2.()*$!,*$!H2I"2*$! +.2(2$!)*!

Estado nº 8448, de 18.04.11, nº 8497, de 30.06.11 e nº 8512, de 21.07.11, 

respectivamente.

Curitiba, em   23 de agosto de 2011

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani

Secretário de Estado da Administração e da Previdência
15799/2011


