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centavos), sobre o qual incidirão os descontos legais, constante da Informação 
nº 229/2022, emitida pela Divisão de Folha de Pagamento do Departamento de 
Gestão de Pessoas do Ministério Público do Paraná.

Curitiba, 15 de março de 2022.

MAURO SÉRGIO ROCHA
Procurador-Geral de Justiça, em exercício

28014/2022

EDITAL Nº 16/2022

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso das atribuições 
conferidas pelo artigo 32, inciso XVII, da Lei Complementar Estadual nº 85, de 
27 de dezembro de 1999, com fundamento nos artigos 94 da Constituição Federal 
e 95, da Constituição Estadual, e tendo em vista o ofício nº 09/2022-GPTJ, de 23 
de março de 2022, da Presidência do eg. Tribunal de Justiça, protocolado sob o 
nº 5852/2022,  

FAZ SABER

aos Membros do Ministério Público, em efetivo exercício, com mais de dez anos 
de carreira, que se encontram abertas as inscrições, pelo prazo de cinco dias, a 
contar da terceira e última publicação deste edital, aos interessados que pretendam 
concorrer, em lista sêxtupla, para a formação de lista tríplice pelo eg. Tribunal de 
Justiça para o provimento de um cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, pelo quinto constitucional destinado ao Ministério Público, o 
qual vagou em decorrência da aposentadoria do Desembargador PAULO EDISON 
DE MACEDO PACHECO, conforme Decreto Judiciário nº 151/2022-D.M. 

Curitiba, 25 de março de 2022.

GILBERTO GIACOIA
Procurador-Geral de Justiça

Presidente

28419/2022

 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 46/2022 – SECC 

Súmula: Designa servidores como membros auxiliares à Comissão 
Especial de Licitação, responsável pela condução da Concorrência 
Pública nº 001/2021, designada pela Resolução nº 133/2021. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA 
CULTURA, no uso das atribuições legais, considerando o contido na Lei 
Estadual nº 19.848/2019 c/c Decreto Estadual nº 8.352/2021, 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar os servidores Ana Carolina Coura Vicente Machado, 
RG nº 8.050.288-5, Ester Emanuele Lima, RG nº 15.106.969-0, e Igor 
Halter Andrade, RG nº 36.372.530-17, como membros auxiliares à 
Comissão Especial de Licitação, responsável pela condução da 
Concorrência Pública nº 001/2021, designada pela Resolução nº 
133/2021. 

Parágrafo único. Os membros designados no caput deste artigo ficam 
responsáveis pelo auxílio e apoio à Comissão Especial de Licitação 
durante a realização das sessões públicas da Concorrência Pública nº 
001/2021, incluindo o manuseio de documentos, dos invólucros 
contendo as propostas técnicas, de preço e documentos de habilitação, 
digitação da ata circunstanciada, dentre outros atos necessários para a 
boa condução das sessões públicas, excluído o poder de decisão. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Curitiba, 28 de março de 2021. 
 

João Evaristo Debiasi  
Secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura 
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