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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO 
Nº  1 e 2/ 2019

A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, pelo Departamento 
de Desenvolvimento de Políticas de Pessoas, convoca os candidatos aprovados 
nas primeiras fases do Concurso Público para o cargo de: PROFISSIONAL DO 
MAGISTÉRIO - DOCÊNCIA I – NÍVEL I, os quais deverão comparecer no local, 
dia e horário estipulados a seguir, para o agendamento dos Exames Admissionais 
e entrega da documentação.
As vagas disponibilizadas para esta convocação serão exclusivamente para o turno 
da TARDE.
Estão sendo convocados candidatos rigorosamente dentro da ordem de 
classificação, tendo em vista a possibilidade de desistência ou do não atendimento 
a este edital.
 

CARGO CLASSIF DIA HORA LOCAL

PROFISSIONAL 
DO 

MAGISTERIO 
–DOCÊNCIA I – 

NÍVEL I

690 a 739 10/01/2019 08h30min Av. João Gualberto, 623 
– Edifício Delta – 3º andar – 
Torre C – Sala de Reuniões740 a 789 10/01/2019 14h30min

PROFISSIONAL 
DO 

MAGISTERIO 
–DOCÊNCIA I – 

NÍVEL I

790 a 839 11/01/2019 08h30min Av. João Gualberto, 623 
– Edifício Delta – 3º andar – 
Torre C – Sala de Reuniões840 a 889 11/01/2019 14h30min

O candidato deverá comparecer pontualmente no início da Reunião

Para maiores esclarecimentos, os candidatos convocados receberão 
um telegrama e poderão acessar o link de Concurso Público, no site 
www.curitiba.pr.gov.br.

SMRH

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Srs. Clientes,
Informamos que, em nosso Encarte de Farmácia Paraná, 
com validade de 02/01/2019 a 31/01/2019, a oferta do 
produto AUSTRALIAN GOLD FPS15 237ml, que consta 
em nossa contracapa, foi veiculada com o preço incorreto. 
O preço correto é R$ 56,89 conforme ao lado.  
Pedimos desculpas
por esse inconveniente.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PROCESSO 23075.004140/2018-16
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019 - UFPR (UASG 153079)

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças de re-
posição, adequação, limpeza a seco e higienização de dutos de sistemas de 
ar-condicionado, destinados às diversas unidades da Universidade Federal do 
Paraná, conforme Edital e Termo de Referência. TIPO: Menor Preço. DATA DE 
ABERTURA: 22/01/2019, às 09h00min. LOCAL: site http://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br. O Edital está disponível no site supracitado. Informação: 
licita@ufpr.br. Curitiba, 03 de janeiro de 2019. Everaldo José dos Santos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EMILIO DAL ONGARO CORDEIRO - OFICIAL DO 1 º SERVIÇO REGISTRAL DE SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS-PR, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES FAZ SABER a JURACIARA MARI THIEL GURA por-
tador(a) do CPF: 583.004.739-04, pelo presente REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO POR EDITAL, para 
saldar a dívida decorrente da Escritura Pública de Compra e Venda com pacto adjeto de alienação 
fiduciária (livro 1895-N, às fls. 088/094) do 1° Tabelionato de Notas de Curitiba, registrado sob nº 02, da 
matrícula nº 82.726, deste Cartório, referente ao imóvel situado em São José dos Pinhais, onde figura 
como credora fiduciária a Servopa Administradora de Consórcios LTDA. FICA INTIMADO(A), para que 
se dirija ao Cartório de Registro de Imóveis 1 ° Ofício, a meu cargo, situado a rua Barão do Cerro Azul, 
nº 590, Centro, nesta Cidade, no horário das 8:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a 
sexta-feira, onde deverá efetuar a purga do débito no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
da data da terceira e ultima publicação deste edital. Fica ainda CIENTIFICADO(A) de que o não cumpri-
mento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel em favor da credora fiduciária  a Servopa Administradora de Consórcios LTDA, nos termos do art. 
26, paragrafo 7° da Lei 9514/97.

São José dos Pinhais (PR), 11 de dezembro de 2018.

Emílio Dal Ongaro Cordeiro
Oficial

Leila T. Cim Pereira
Escrevente

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EMILIO DAL ONGARO CORDEIRO - OFICIAL DO 1º SERVIÇO REGISTRAL DE SÃO JOSÉ 
DOS PINHAIS-PR, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES FAZ SABER a ROBERTO CESAR 
GURA portador(a) do CPF: 357.722.989-68, pelo presente REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO 
POR EDITAL, para saldar a dívida decorrente da Escritura Pública de Compra e Venda com 
Pacto adjeto de Alienação Fiduciária (Livro 1895-N, as Fls. 088/094) do 1º Tabelionato de 
Notas de Curitiba, registrado sob nº 02, da matrícula nº 82.726, deste Cartório, referente ao 
imóvel situado em São José dos Pinhais, onde figura como credora fiduciária a Servopa Admi-
nistradora de Consórcios Ltda. FICA INTIMADO(A), para que se dirija ao Cartório de Registro 
de Imóveis 1 ° Oficio, a meu cargo, situado a rua Barão do Cerro Azul, nº 590, Centro, nesta 
Cidade, no horário das 8:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, 
onde deverá efetuar a purga do débito no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
da data da terceira e ultima publicação deste edital. Fica ainda CIENTIFICADO(A) de que o 
não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação 
da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária a Servopa Administradora de Consór-
cios Ltda, nos termos do art. 26, parágrafo 7º da Lei 9514/97.

São José dos Pinhais (PR), 19 de dezembro de 2018.

Emilio Dal Ongaro Cordeiro
Oficial

Ofício do Registro de Imóveis de Guaratuba -PR
Rua Santos Dumont, 171, Sobreloja 8, Guaratuba -PR, CEP 83.280-000

Telefone: (41) 3472-6313      E-mail: registrodeimoveis.guaratuba@gmail.com
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Processo (Guia) nº 11.265.892
Protocolo nº 121.141
Na qualidade de Oficial do Registro de Imóveis de Guaratuba -PR, ante a certificação de que o 
devedor se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, e segundo as atribuições conferidas 
pelo art. 26 da Lei nº 9.517/97, bem como em virtude de requerimento do credor, pertinente ao 
contrato de alienação fiduciária registrado sob R.7/16.212, com saldo devedor de responsabilidade 
de Adelano Braga, CPF 792.341.602-82 e Lidia Roberto da Silva, CPF 806.410.242-15, venho inti-
má-los a satisfazer as obrigações contratuais em débito, no valor de R$ 97.619,43 (noventa e sete 
mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), valor posicionado em 06/12/2018, 
sujeito a atualização diária, aos quais dever-se-ão somar as despesas de cobrança relativas ao 
presente procedimento e o encargo que vencer no prazo desta notificação. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V. Sª., para que se dirija a este Ofício de Registro de Imóveis, 
situado na Rua Santos Dumont, nº 171, Sobreloja 8, Centro, Guaratuba -PR (esquina com a Rua 
José Nicolau Abagge), durante o horário de expediente ( de segunda a sexta-feira, das 8:30 h às 
11 :00 h e das 13:00 h às 18:00 h), onde deverá efetuar o pagamento do débito acima, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência e/ou recebimento desta intimação. 
Nesta oportunidade, fica V. Sª. cientificada de que o não cumprimento da referida obrigação, no 
prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade sobre o imóvel objeto da 
alienação, em favor da credora, nos termos do art. 26, § 7°, da Lei nº 9.514/97.
Guaratuba, 6 de Dezembro de 2018.

Gabriel Fernando do Amaral
Oficial

4º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CURITIBA - PARANÁ
Rua Heitor Stockler de Franca nº396, Sala 2310, 23º andar - Centro

CEP 80.030-030 - Fone 41 3387-1898
Oficial - Marcio de Vasconcelos Martins

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Marcio de Vasconcelos Martins, Oficial Registrador do 4° Serviço de Registro de Imóveis da Co-
marca de Curitiba, Estado do Paraná,
FAZ SABER que atendendo solicitação feita pela credora fiduciária, EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA, empresa pública federal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.527.335/0001-13, 
nos termos da Lei 9.514/97, fica INTIMADO a comparecer neste Cartório de Registro de Imóveis, 
situado na Rua Heitor Stockler de França, 396, 23° andar, sala 2310, nesta Capital, o Sr. JOÃO 
ROBERTO PRESTES, brasileiro, solteiro, portador da CI/RG nº 6.258.955-1/PR, inscrito no CPF/
MF sob nº 012.611.759-48, ou alguém por ele a fim de satisfazer as prestações vencidas e as 
que vencerão até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e demais encar-
gos contratuais, os encargos legais e as custas da intimação, referentes ao Contrato Habitacional 
nº 144440387019, de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, datado de 22/08/2013, 
registrado nºs R-10, R-11, AV-12 e AV-13, da matrícula nº 50.474, do Livro 02, deste 4° Serviço 
Registrai Imobiliário, o qual tem como garantia o imóvel descrito na predita matrícula, pelo modo de 
alienação fiduciária, concedido pela EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. Valor do débito 
atualizados até a data de 28/11/2018: R$ 195.661,89.
Em decorrência da publicação do presente Edital, o citado devedor fiduciante será considerado inti-
mado e terá o prazo de 15 (quinze} dias para satisfazer o compromisso, sob pena de consolidação 
da propriedade em nome da credora fiduciária conforme prevê o
Art. 26, § 7°, da Lei 9.514/97.
Curitiba, 28 de novembro de 2018.

NATHÁLIA NAVARRO
Registradora Substituta

AVISO DE RISCO
CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA 

VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO PRIUS

Defeito apresentado: Os veículos envolvidos na presente campanha são dotados de um dispositivo 
de segurança que é automaticamente acionado caso ocorra alguma falha no sistema híbrido. Em raras 
situações, o dispositivo de segurança do veículo Prius poderá não acionar o modo de segurança da forma 
como projetado, caso em que ocorrerá a redução da potência do motor e da velocidade com a parada total 
do veículo durante a condução.

Riscos e implicações: Conquanto a direção e a frenagem permaneçam ativas, poderão ocorrer a perda 
de potência e a redução total da velocidade (parada) do veículo durante a condução, principalmente se 
o veículo estiver sendo conduzido em alta velocidade, o que implica em riscos de acidentes e danos 
materiais e físicos aos ocupantes do veículo e/ou a terceiros.

Data do início da campanha:  A partir de 14/01/2019, a Toyota reprogramará o módulo de controle do 
sistema híbrido do veículo.

Locais de atendimento e agendamento: Os proprietários deverão entrar em contato com a rede de 
concessionárias autorizadas Toyota para agendamento prévio. A relação de concessionárias autorizadas 
para atendimento está disponível no site www.toyota.com.br.

TRÂNSITO SEGURO: EU FAÇO A DIFERENÇA.

Apesar de todos os esforços empreendidos pela Toyota para chamar seus clientes, milhares de veículos no Brasil ainda estão 
com alguma campanha pendente. Confira se seu Toyota é um desses veículos. Acesse: toyota.com.br/recall. É muito simples. 
Basta digitar sua placa ou chassi usando seu smartphone ou tablet, ou ligar para o SAC Toyota: 0800-703-0206. O reparo 
é totalmente gratuito e não depende da garantia.

Modelo Data de fabricação
Chassis envolvidos

Código alfanumérico Últimos 7 dígitos do chassi

Prius
09/jul./2011  ~ 
26/set./2013

JTDKN36U** 1392952 – 1703224

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo
Bradesco Administradora de Consórcio LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 52.568.821/0001-22, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º)
do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e
on-line: Escritório do Leiloeiro, situado na Rua Quatá nº 733 - Vl. Olímpia em São Paulo-SP. Localização do imóvel: Curitiba – PR
Bairro AHÚ. Rua São Pio X, nº 291. Edifício El Camino.Ap. Duplex nº 302, Tipo "B", e vaga de garagem dupla nº 44/45, Tipo "GVIII ",
no subsolo, c/ direito de uso comum de uma área descoberta de 6,6172m², no térreo. Área Priv. 98,2200m² 22,8000m² ( vaga). Matr.
65682 e 65683 do 2º RI Local. Obs: Ocupado. (AF). : 24/01/2019, às 15h. Lance mínimo: e :º Leilão R$ 677.477,32 2º Leilão
31/01/2019, às 15h. Lance mínimo: (caso não seja arrematado no 1º leilão). : à vista, maisR$ 384.000,00 Condição de pagamento
comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com
até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no
caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na
forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem
consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e
www.milanleiloes.com.br - Para mais informações - tel.: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 266

EDITAL DE LEILÃO
“PRESENCIAL e ON-LINE”

1º : 24/01/2019, 15H. - 2º : 31/01/2019, 15H.LEILÃO ÀS LEILÃO ÀS (caso não seja arrematado no 1º leilão)


