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ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DECRETO S
D E C R E T O   N°   3. 9 8 4, de 20/04/2010

Altera o endereço da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, conforme
especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, seguindo a legislação vigente e tendo em vista o contido no
processo protocolado n° 0820221/2010,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica alterado o Endereço da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

E TRANSPORTE, que situava-se à Rua Balduino Taques, esquina com Rua Dr.
Colares, Centro, o qual passa a ser Rua Dr. Colares, 750 – Centro, nesta Cidade.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, alterado o
Decreto n° 1999/2008.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 20 de abril de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S
AVISO DE EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte
procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 126/2010
Data: 11/05/2010
Horário: 13:00 horas
Objeto: Aquisição de Material Permanente(microcomputadores, scanners,

switchs, modens, placas de rede, pente de memória, fonte, aparelhos de fax e
telefones) para atendes as necessidades de diversas secretarias solicitantes(SMS –
SMANJ – SMOSP- SMAS – SMAB)

Valor máximo: R$ 13.030,00 (treze mil e trinta reais).
Dotação Orçamentária: 0409  4  122  10  2  25  449052350000 - 0802  10

122  235  2  58  449052060000 - 1204  8  243  45  6  137  449052350000 - 2902
23  692  132  2  189  449052060000 - 0409  4  122  10  2  25  449052060000 -
0701  4  122  10  2  49  449052350000 - 0802  10  302  58  2  67  449052350000
- 1206  8  243  45  6  157  449052350000

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser
obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das
08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou
3224-1176 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 21 de abril de 2010.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,

através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte
procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 145/2010
Data: 06/05/10
Horário: 14:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM

CONFECÇÃO DE LÁPIS BICOLOR PARA SMCT
Valor máximo: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Dotação Orçamentária:
1607 23 695 135 2 179 339030160000

Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos
junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 12:00h às
17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site:
www.pg.pr.gov.br

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 22 de abril de 2010.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,

através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte
procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 146/2010
Data: 06/05/10
Horário: 16:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA
SMAB

Valor máximo: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Dotação Orçamentária:
2902 23 692 132 2 189 339039170000
2902 23 692 132 2 189 339030250000
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos

junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 12:00h às
17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site:
www.pg.pr.gov.br

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 22 de abril de 2010.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,

através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte
procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletronico/Registro de Preços nº 153/2010
Data: 06/05/10
Horário: 08:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO E FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICO

HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTA
GROSSA

Valor máximo: R$ 167.217,20 (cento e sessenta e sete mil duzentos e dezessete
reais e vinte centavos).

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser
obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das
08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou
3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br/www.bll.org.br

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 20 de Abril de 2010.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,

através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte
procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 157/2010
Data: 07/05/2009
Horário: 16:00 horas
Objeto: Aquisição de Cargas de Oxigênio e Acetileno,  para atender às

necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  - SMOSP.
Valor máximo: R$ 5.210,00 (Cinco mil e duzentos e dez reais).
Dotação Orçamentária: 070426782187256/449052
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser

obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das
08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou
3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 22 de abril de 2010.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO n º  123/2010
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de óculos, para suprir

as necessidades da Secretaria Municipal de Abastecimento - SMAB.
LOTE ÚNICO – D E S E R T O
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO nº 077/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção em

equipamentos médico-hospitalares para a SMS
VENCEDOR: MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
VALOR: R$ 34.500,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO nº 078/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada em reparos de equipamentos

médico-hospitalares para a SMS
VENCEDOR: JUAREZ LOIOLA ME
VALOR: R$ 29.000,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO n º122/2010
VENCEDOR: ALERTT COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA
LOTE 01: Contratação de empresa especializada em recarga e fornecimento

de extintores para SMCT
VALOR: R$ 2.389,00
LOTE 02: Contratação de empresa especializada em recarga e fornecimento

de extintores para SMAS
VALOR: R$ 315,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 103/2010

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de gêneros alimentícios, produtos
de higiene e material de copa e cozinha., conforme o disposto do protocolado
1120128/2010.

Fundamento: Conforme arti 17, inciso II da Lei 8666/963.
22/04/10 - Laertes Sidney Bianchessi - Secretário Municipal de Abastecimento

RESULTADO DO PREGÃO nº 124/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção das Unidades

Culturais para a SMCT
VENCEDOR: MOREIRA E GOMES LTDA
VALOR: R$ 80.000,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.
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RESULTADO DO PREGÃO nº 099/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada em instalação de sistema de circuito fechado de TV para a SME
VENCEDOR: AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VALOR: R$ 16.700,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO nº 105/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada em confecção de lápis bicolor para a SMCT
Licitação Frustrada
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO nº 100/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção e reposição de peças para equipamentos de refrigeração

para a SMAB
Licitação Frustrada
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

EDITAIS E ATOS RH
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade
de suprir vagas existentes no Quadro de Pessoal do município,

C O N V O C A
Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público n° 003/2008  a comparecerem  até o dia 28.04.10  no

Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, sito à Av. Visconde de Taunay
nº 950 – 1º andar – Paço Municipal, a fim de se manifestar sobre a aceitação da vaga.

O não comparecimento no prazo fixado, implicará em renúncia ao emprego público para o qual foi convocado.

Nome Emprego Clas.
Ivanete Regina Lorandi Técnico em Raio X - Plantonista 10ª
Elaine Regina Ferreira Ribas Agente Administrativo Plantonista 7ª
Lineu Fernando Gomes Canha Agente Administrativo Plantonista 8ª
Claudete Moreira Santos Agente Administrativo Plantonista 1ª AFRO
Fabia Regina Theis Enfermeiro 2ª
Alessandra Gonçalves Partica Enfermeiro 3ª

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 22 de abril de 2.010.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE TESTE SELETIVO
No 03/2010

Considerando as prescrições do Decreto no 145, de 25/04/89 – Regulamento Geral de Concursos, o  Secretário Municipal
de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no protocolado sob n° 0120138/
2009,

TORNA PÚBLICO

Que estarão abertas, a partir do dia 26 de ABRIL ao dia 30 de ABRIL de 2010, as inscrições ao teste seletivo para
contratação por prazo determinado conforme Lei Municipal n° 9.839, de 30/12/2008, para preenchimento de vagas dos seguintes
empregos no âmbito da Secretária Municipal de Educação,  para atuação no Programa Nacional de Inclusão de Jovens –
PROJOVEM URBANO, instituído pela Lei Federal n° 11.692, de 10/06/2008, para as funções previstas nos quadros abaixo:

 1. INSTRUÇÕES PRELIMINARES
 1.1. As vagas estão vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.
 1.2. O contrato de trabalho será por prazo determinado conforme orientações previstas na Resolução/CD/FNDE n° 22

de 26/05/2008.
 1.3. A realização da inscrição representará para o candidato a plena ciência do conteúdo deste edital e da condição de

preenchimento de todos os requisitos para o exercício do respectivo emprego público.
 1.4. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de

cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.
 1.5. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, salvo nas seguintes hipóteses:
1.6.1.doador de sangue: desde que faça doação de sangue por, pelo menos, três vezes, comprovado por declaração do

responsável pelo banco de sangue, nos termos da Lei Municipal no 7.044/2003, com a alteração da Lei Municipal no 7.208/2003;
1.6.2.cidadão carente: assim considerado aquele inscrito em programas sociais do Governo Federal, nos termos da Lei

Municipal no 7.938/2004 e do Decreto no 1.335/2007, comprovado mediante apresentação do respectivo Cartão de Identificação
Social.

Obs. Para alcance do benefício supra o candidato poderá requerer junto à  Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa, na Avenida Visconde de Taunay, no 950, Bairro da Ronda, até a data da inscrição.

 2. DAS INSCRIÇÕES
 2.2. A inscrição do candidato deverá ser efetuada exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico http://

www.pontagrossa.pr.gov.br através de “link” específico para a inscrição  e impressão da ficha de inscrição.
 2.3. O interessado deverá efetuar sua inscrição a partir das 12h00min do dia 26 de ABRIL de 2010 e até as 12h00min

do dia 30 de ABRIL de 2010.
 2.4. O valor da taxa de inscrição é  de R$ 30,00 (trinta reais).
 2.5. O pagamento da taxa – indispensável para efetivação da inscrição -  deverá ser efetuado em qualquer agência

bancária ou casa lotérica, mediante o boleto bancário, o qual deve ser solicitado na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa.

 2.6. A efetivação da inscrição se dará por meio da comprovação pelo Banco responsável por cobrança da taxa.
 2.7. Não será admitida a inscrição condicional e/ou extemporânea.
 2.8. A ficha de inscrição contém um espaço próprio para ser colada uma foto 3x4 do candidato, recente, e de conformidade

com a aparência física atual, que permita a sua identificação pelos fiscais e aplicadores de prova do Teste Seletivo. No verso da
ficha de inscrição deverá estar colada a cópia do documento oficial de identidade do candidato, que permita a sua identificação
pela foto e pela assinatura.

 2.9. A ficha de inscrição com a foto e a cópia do documento de identidade coladas será exigida para o ingresso do
candidato na sala de prova, não podendo ser substituída por qualquer outro documento de identificação, ainda que oficial.

 2.10. Não haverá atendimento diferenciado para a realização da prova, exceto aos portadores de necessidades especiais.
 2.11. A partir do dia 03/05/10, o candidato poderá verificar a situação da sua inscrição, no endereço eletrônico http://

www.pg.pr.gov.br/concursos

3. DAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA A INSCRIÇÃO
 3.1. No ato da inscrição o candidato deverá:
 a) possuir Cédula de Identidade (RG);
 b) possuir Cadastro de Pessoa Física na Secretaria da Receita Federal (CPF);
 c) ser brasileiro nato ou naturalizado;
 d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
 e) estar em gozo dos direitos civis e políticos.
 3.2. Firmar declaração ou ciência de que:
 a) deverá ter  completado 18 anos de idade até o dia da contratação;
 b) apresentar os requisitos de escolaridade para o exercício do emprego até a data da contratação;
 c) deverá gozar de boa saúde física e mental, mediante a apresentação de competente exame admissional;
 d) não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração pública direta ou indireta de qualquer unidade

da federação  ou de empresa privada;
 e) não ter registro de antecedentes criminais;
 f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade pela prática de atos desabonadores.
Obs. O candidato fica ciente de que é civil e criminalmente responsável pelas declarações firmadas no ato da inscrição, as

quais serão  comprovadas quando da contratação, sob as penas da lei, bem como da perda do direito à contratação de que se
trata.

4. DAS ETAPAS DO TESTE SELETIVO

4.1. A primeira etapa do Teste Seletivo,  será executado pela Secretaria Municipal de Educação de Ponta  Grossa, através
de sua Comissão de Seleção de Concurso, sendo constituída de prova com questões objetivas, organizadas com a seguinte
composição:

4.1.1. A prova terá 10 questões objetivas, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório.
4.1.2. A prova objetiva será aplicada no dia 05 de MAIO de 2010, na cidade de Ponta  Grossa – PR, nas dependências

da Escola Municipal Prefeito Dr. Plauto Miró Guimarães, Rua Almirante Barroso, n°2.730 – Jardim Conceição.
 4.1.3. Os candidatos deverão alcançar, no mínimo, 50% do total da prova, para serem aprovados e classificados na

primeira etapa do teste seletivo.
4.1.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova munido de caneta esferográfica,

escrita grossa - tinta azul, ficha de inscrição  e documento de identidade oficial e original.
4.1.5. Será de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local de prova e o cumprimento dos horários

estabelecidos.
4.1.6. Os portões de acesso ao local de realização da prova serão abertos as 18h15min  e fechados as 18h30min estando

impedido, por qualquer motivo, o ingresso dos candidatos ao local de prova após as 18h30min.
4.1.7. Serão considerados documentos de identidade para acesso ao local da prova, obrigatoriamente original: Cédula de

Identidade, ou Carteira Nacional de Habilitação com fotografia (na forma da Lei no 9.053/1997), ou Carteira de Trabalho e
Previdência Social, ou Carteira oficial de Órgão de Classe, ou Passaporte válido.

4.1.8. Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala de prova: Certidão de Nascimento, Título
Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, Carteira de Estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

4.1.9. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento de
identidade.

4.1.10. Não será aplicada prova, em qualquer hipótese, em local,  data, ou em horário diferente dos determinados nos
Editais específicos.

4.1.11. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de
máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de concurso.

4.1.12. Não será permitida, no dia da realização da prova, a utilização de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular,
walkman, notebook, receptor, gravador, e outros aparelhos eletrônicos que possam comprometer a segurança do teste seletivo).
Caso o candidato venha a portar qualquer um desses objetos, eles deverão ser desligados e colocados no chão, embaixo da
carteira. O descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de
fraude.

4.1.13. Não será permitida, durante a realização da prova objetiva, o uso de gorros, bonés, óculos escuros e de relógios,
que deverão ser guardados pelos candidatos no chão, embaixo da carteira. O controle e informação do tempo serão feitos pelos
fiscais de sala.

4.1.14. O não-comparecimento à prova objetiva implicará na eliminação do candidato.
4.1.15. O candidato que usar de atitudes de desacato e desrespeito com qualquer dos fiscais ou responsáveis pela

aplicação da prova será excluído do teste seletivo.
4.1.16. A duração da prova objetiva será de 1(uma) hora, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
4.1.17. As respostas das questões objetivas serão transcritas para o cartão de respostas com caneta esferográfica com tinta

azul – escrita grossa, conforme as instruções apresentadas no caderno de questões.
4.1.18. Não serão computadas questões que tiverem respostas não-assinaladas e/ou assinaladas com rasura no cartão

de respostas.
4.1.19. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão de respostas e pela sua

integridade, pois em nenhuma hipótese haverá substituição do mesmo, salvo em caso de defeito de impressão.
4.1.20. O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após 50 (cinquenta) minutos  do início da prova objetiva,

devendo entregar ao fiscal de sala o caderno de questões e o cartão de respostas, ainda na carteira em que realizou a prova.
4.1.21. Ao final da prova, em cada sala, é obrigatória a saída dos três últimos candidatos de forma simultânea, somente

após a assinatura da ata de encerramento.
4.1.22. Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato ausentar-se do recinto, a não ser em caso especial

e acompanhado por um componente da equipe de aplicação do teste seletivo.
4.1.23. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá, até dois dias úteis após

o encerramento das inscrições, proceder solicitação na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Avenida
Visconde de Taunay, no 950, Bairro da Ronda, e no dia da prova deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada
para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança, não havendo prorrogação do horário de realização da prova
em razão de tal providência.

4.3. A segunda etapa do teste seletivo – prova prática para avaliação dos conhecimentos em informática.
4.3.1. A prova prática de conhecimentos em informática será realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Ponta

Grossa, através de sua Comissão, imediatamente após a realização da prova objetiva;
4.3.2. Os candidatos avaliados deverão alcançar, conforme o seu desempenho, uma nota de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos.

4.4. A terceira etapa do teste seletivo será constituída da Prova de Títulos para o emprego Educador de Qualificação
Profissional.

4.4.1. Os candidatos aprovados na primeira e segunda etapa do teste seletivo, estarão convocados para participar da Prova
de Títulos.

4.4.2. A Prova de Títulos  será realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Ponta  Grossa, através de sua Comissão,
mediante análise do currículo do candidato, que  deverá ser entregue acompanhado de cópias dos documentos comprobatórios,
que serão conferidas com os originais na ocasião do recebimento, no dia 07 de maio, na sala 13, da Secretaria de Educação,
em horário a ser indicado conforme escala, através de edital de publicação no  diário oficial e também através do endereço da
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Internet  http://www.pontagrossa.pr.gov.br;
4.4.3. Os critérios e os limites para a pontuação na Prova de Títulos para o emprego de Educador de Qualificação Profissional

serão:
1. tempo de atuação profissional em Gestão de Projetos Educacionais, ou Programas e Políticas Públicas, ou atuação

como docente no ensino fundamental, ou em curso técnico ou superior, ou  em uma das ocupações na área objeto do teste
seletivo, comprovado por registro em Carteira Profissional ou por  Certidão equivalente – 0,30 ponto por mês de atuação
comprovada, até o limite de 15,0 pontos;

2. participação em cursos ministrados em congressos e outros eventos na área objeto do teste seletivo, desde que tenha
registro da carga horária de participação – 0,010 ponto para cada hora comprovada de curso realizado, até o limite de 5,0 pontos;

3. curso de nível superior concluído em área diferente da ligada à função objeto do teste seletivo – 1,0 ponto.
4. considerados os pontos relativos somente à maior titulação (pontuação não cumulativa):
a) curso de especialização lato-sensu concluído na área do objeto do teste seletivo com carga horária igual ou superior a

360 horas – 3,0 pontos.
b) curso de especialização stricto sensu (mestrado) concluído na área do objeto do teste seletivo – 6,0 pontos.
c) curso de doutorado concluído na área do objeto do convênio – 9,0 pontos.

4.2. No dia 06/05/2010, a partir das 15h00min, serão divulgados a prova e o gabarito provisório das questões objetivas
no seguinte endereço da Internet http://www.pontagrossa.pr.gov.br

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
5.1. A pontuação final para o emprego de  Educador de Qualificação Profissional será obtida de acordo com o critério

abaixo:

5.2. No caso de empate na pontuação final  no  emprego de  Educador de Qualificação Profissional, serão  utilizados  os
critérios  a seguir:

a) maior pontuação na prova objetiva;
b) maior pontuação na área de Informática
c) candidato com mais idade;

5.3. O resultado final do concurso será dado a conhecer através do Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
(Jornal Diário dos Campos), do sítio da Prefeitura Municipal na internet (www.pontagrossa.pr.gov.br) e do quadro de informações
da Secretaria Municipal de Educação.

6. DO EXAME MÉDICO

6.1 – O exame médico pré-admissional terá caráter exclusivamente eliminatório e será realizado de conformidade com as
orientações a serem fornecidas aos candidatos selecionados e convocados para comparecerem no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

7. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
7.1. De acordo com a necessidade do Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Educação, convocará os candidatos

selecionados para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, onde receberão as orientações para a contratação
(documentação e data do exame pré-admissional).

7.2. Os requisitos para a contratação são os seguintes:
7.2.1. não possuir antecedentes criminais;
7.2.2. não haver sido demitido do serviço público ou privado por justa causa, mediante inquérito administrativo ou judicial;
7.2.3. estar quites com as obrigações eleitorais e, para candidatos do sexo masculino, do Serviço Militar;
7.2.4. ser considerado apto nos exames admissionais;
7.2.5. comprovar os requisitos exigidos para a inscrição;
7.2.6. o candidato classificado que, uma vez convocado, não comparecer para a assinatura do contrato de trabalho dentro

do prazo fixado na convocação, será considerado desistente, perdendo os direitos decorrentes da aprovação.

8. DOS RECURSOS

8.1. Será admitido recurso sobre este Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua publicação, dirigido ao Senhor
Secretário Municipal de Governo e protocolizado na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Avenida
Visconde de Taunay, no 950, Bairro da Ronda.

8.2. Os pontos relativos à questão objetiva, que porventura for anulada, serão atribuídos a todos os candidatos que
fizerem a prova. Se houver alteração de item integrante de prova, por força do reconhecimento da validade da justificativa
apresentada em recurso, essa alteração valerá para todos os candidatos que fizerem a prova, independentemente de terem ou
não recorrido.

8.3. Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto do cartão de respostas
da prova objetiva.

8.4. Não será concedida segunda chamada, revisão, vistas ou recontagem de pontos das questões das provas.
8.5. A partir da divulgação do resultado final do teste seletivo terá o candidato o prazo de 2 (dois) dias úteis para entrar

com recurso em relação ao resultado, desde que protocolizado no Protocolo Geral da Praça de Atendimento da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, na Avenida Visconde de Taunay, no 950, Bairro da Ronda, nos seguintes horários: das 12h00min às
17h00min.

8.6. Os recursos deverão estar devidamente fundamentados, conter o nome do candidato, número de inscrição, cargo,
código do cargo e endereço completo para correspondência.

8.7. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, correio eletrônico ou outro meio que não seja
o especificado neste Edital.

8.8. Serão indeferidos liminarmente os requerimentos não fundamentados ou interpostos fora do prazo estabelecido.
8.9. O resultado da análise do recurso será comunicado ao requestante nos próprios autos do recurso.

9. DAS PUBLICAÇÕES

9.1. Todos os Editais, avisos e resultado do presente teste seletivo serão publicados no Diário Oficial da Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa (Jornal Diário dos Campos) e pela internet, no endereço da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa:
www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. O prazo de validade do Teste Seletivo será de 02 (dois) anos, a contar da data da homologação, podendo o
contratado a qualquer momento ser substituído pelo candidato imediatamente abaixo na classificação, por falta de desempenho
adequado ao Projeto, falta de adaptação ou qualquer outro motivo que prejudique o bom desempenho do PROJOVEM URBANO.

10.2. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, por parte do Candidato, de todas
as condições, normas e exigências constantes deste Edital, das quais o Candidato não poderá alegar desconhecimento.

10.3. Estará automaticamente excluído do Concurso o candidato que:
10.3.1. tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova ou perturbar, de qualquer

modo, a ordem dos trabalhos;
10.3.2. utilizar qualquer meio na tentativa de burlar a prova ou for responsável por falsa identificação pessoal;
10.3.3. fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.
10.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer tempo, importarão em

insubsistência de inscrição, nulidade de habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das demais medidas em ordem
administrativas, civil ou criminal.

10.5. O Candidato será o único responsável pelos dados constantes em sua Ficha de Inscrição, devendo notificar a
Secretaria Municipal de Educação de quaisquer alterações, principalmente de endereço.

10.6. Os candidatos classificados serão contratados, observando a ordem de classificação, devendo comparecer em data
e local a serem divulgados para cumprimento dos atos administrativos necessários para a contratação, inclusive o exame pré-
admissional, sendo que:

10.6.1. no ato da contratação deverão atender aos requisitos contidos neste Edital;
10.6.2. deverão declarar boa conduta e gozar de boa saúde física e mental compatíveis com o exercício das atividades

inerentes ao emprego;
10.6.3. a não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital eliminará o candidato do concurso.
10.7. Não serão admitidos, em hipótese alguma, pedidos de reconsideração ou recurso do resultado do exame médico pré-

admissional.
10.8. É dever exclusivo do candidato manter-se informado sobre os eventos e prazos do presente concurso, conforme

disposto no item 9 deste Edital.
10.9. No caso deste Edital vir a sofrer alterações, ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que

lhes disser respeito, tal circunstância será mencionada em Adendo ao presente Edital, publicado conforme disposto no item 9 deste
Edital.

10.10. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos, Secretaria Municipal
de Educação, e, quando necessário, em conjunto com a  Comissão de Seleção de Concurso.

Ponta Grossa, 14 de abril de 2010.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

D I V E R S O S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº3270046/2006
EDITAL NLCM N.º 01 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ERMELINO DE LEÃO
Trecho: Pernambuco X Av. dos Vereadores
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes

beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 71.307,86 (Setenta e um mil, trezentos e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme processo

Nº 3270046/2006, edital nº 01/2006, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 30/
11/2006.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: ERMELINO DE LEÃO
TRECHO: Pernambuco x Av. dos Vereadores
BAIRRO: Olarias
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos lançamentos da Contribuição de Melhoria (VCM), com

identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 23 de abril de 2010.

ANGELO MOCELIN
Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60

(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.
Informações:  -Valor m2 da obra em 30/11/2006: R$41,08.

 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,181 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

CÂMARA MUNICIPAL

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 09/2010

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
e regimentais:

Considerando os termos do Ofício nº. 656/2010-GP, oriundo do Poder Executivo Municipal,

R E S O L V E

Transferir, os ocupantes do emprego público de motorista, do Quadro de Pessoal desta Câmara Municipal para o Quadro
de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, a partir de 22 de abril de 2010, os seguintes servidores:

Ademir Bittencourt dos Santos;
Alfredo Antonio Carneiro Junior;
Carlos Roberto da Silva;
Edeson Marcio Madureira;
Elvandro Aparecido Barbosa;
Evaldo Bereza;
Lazaro Rodrigues da Cunha;
Luis Carlos Chagas;
Vilson Carlos Moras Bigaski;
Walter Domingos do Santos e
Wilson Kramer

Sala das Sessões, em 20 de abril de 2010.

Vereador ALESSANDRO LOZZA DE MORAES
Presidente

Vereador JÚLIO KÜLLER
Primeiro-Secretário

Vereador JOSÉ C. S. RAAD – DR. ZECA
Segundo-Secretário

Vereador ENOC PEREIRA BRIZOLA
Terceiro-Secretário



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 201004

ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1° TERMO ADITIVO

Ao contrato nº 06/09 celebrado entre a Fundação Municipal Proamor de Assistência Social e a M.J. Pinheiro & Cia Ltda

- O presente termo tem por finalidade prorrogar em 12 (doze) meses, a partir do dia 16/04/2010. Acrescido de 5% (cinco
por cento) sobre o valor contratado inicialmente, sendo R$ 913,50(Novecentos e treze reais e cinqüenta centavos) mensais,
totalizando R$ 10.962,00 (Dez mil e novecentos e sessenta e dois reais) por 12 (doze) meses.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente termo aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo relacionadas.

Ponta Grossa, 16 de abril de 2010.

CONTRATADA CONTRATANTE
M.J. Pinheiro & Cia Ltda PROAMOR

Testemunhas:

1) EDUARDO LAVALLE 2)VERA LÚCIA S. PEREIRA
Diretor Administrativo Financeiro Diretora do departamento do deficiente

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PORTARIA Nº 002

DE 20/04/2010
O Sr. EDIMIR JOSÉ DE PAULA, Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, no exercício das atribuições

definidas no artigo 8º, inciso VIII, da Lei Municipal nº 8.432/2005, e :
Conforme a Lei 8.666/1993,

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer a Comissão de Recebimento de Bens da AMTT, com os seguintes membros:

- Gabinete da Presidência:
Edimir José de Paula CPF: 469.770.747-87
- Guarda Municipal:
Alessandro de Macedo CPF: 016.330.229-43
Flávio Pitela CPF: 025.849.739-44
- Departamento de Engenharia de Tráfego:
Mauro Nunes da Lara CPF: 739.482.179-04
Lisiane Puchta dos Santos CPF: 040.766.129-81
Lucas Kubaski CPF: 059.088.699-10
- Departamento Administrativo:
Luiz Alberto Wosgerau CPF: 504.741.039-00
Sandra R. Pedrosa Rakovicz CPF: 215.319.949-20
Ricardo Augusto Accardi CPF: 065.175.889-06
- Departamento de Transporte:
Marcos dos Santos Paulista CPF: 852.516.239-68
Maria Eugenia Mann Pacheco CPF: 670.056.839-00
Silvana Pires Padilha CPF: 957.215.509-10
- Departamento Financeiro:
Carlos Antonio Barros CPF: 039.051.799-20
Claudia C. Dzulinski CPF: 566.420.249-15
Art. 2º - Estabelecer que esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.

Ponta Grossa, 20 de abril de 2010.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da AMTT
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