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DECRETOS
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D E C R E T O  N°  5. 9 1 8, de 14/03/2012
Abre um crédito adicional suplementar  no valor de R$ 1.601.067,87.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por

lei, e tendo em vista o disposto no art. 43, parágrafo primeiro inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 5º
da Lei Municipal nº 10.802 de 12 de dezembro de 2011,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 10.802 de 12 de dezembro de 2011,

um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.601.067,87 (um milhão, seiscentos e um mil, sessenta e sete reais e oitenta
e sete centavos), assim discriminado:

0200 – Governo Municipal
0201 – Gabinete do Prefeito
0412200182.011 – Manutenção dos Serviços de Telecomunicações
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 71 R$ 4.125,14
0400 – Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
0403 – Procuradoria Geral do Município
2884608998.806 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 135 R$ 244.171,93
0405 – Departamento de Patrimônio
0412200171.038 – Reforma e Manutenção das Instalações do Antigo Clube Guaíra
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 144 R$ 110.000,00
2884600000.002 – Manutenção do Pagamento das Indenizações de Imóveis
4490.61.00.0000 – Aquisição de Imóveis – Rec. 01000 – Cr 157 R$ 446.169,00
0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0702 – Departamento de Obras
1745200881.014 – Construção e Manutenção da Rede de Galerias de Águas Pluviais
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 374 R$ 34.481,00
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01511 – Cr 4951 R$ 114.750,00
2678201941.018 – Pavimentação, Recuperação e Conservação Viária do Município
4490.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 392 R$ 50.000,00
0703 – Departamento de Serviços Públicos
1545200881.019 – Melhorias, Rec. e Construção de Parques, Logradouros, Praças, Passeios, Pontes, Viadutos, Bancas

e Outros
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 413 R$ 16.000,00
1545200882.053 – Manutenção das Atividades do Depto. de Serv. Públicos
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 425 R$ 164.000,00
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1012208998.822 – Despesas de Exercícios Anteriores
3390.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01303 – Cr 528 R$ 900,00
1030100551.026 – Reforma e Ampliação em Unidades de Atendimento
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 531 R$ 42.700,00
0804 – Conselho Municipal de Saúde
1012200102.079 – Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 755 R$ 1.500,00
1000 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional
1001 – Departamento Administrativo
2212200102.106 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo da SMICQP
3190.94.00.0000 – Ind. e Rest. Trabalhistas – Rec. 01000 – Cr 962 R$ 1.993,00
1003 – Departamento de Ciência e Tecnologia1957301012.112 – Manutenção das Atividades do Depto. de Ciência e

Tecnologia
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 992 R$ 400,00
1005 – Depto. de Arranjo Produtivo Local
1133400732.194 – Manutenção das Atividades do Depto. de Arranjo Produtivo Local
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1017 R$ 300,00
1100 – Secretaria Municipal de Esportes e Recreação
1102 – Departamento de Esportes
2781200171.047 – Construção e Melhorias em Ginásios Esportivos e Mini Ginásios
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 1045 R$ 28.330,69
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1201 – Gerência Administrativa – SMAS

0812208998.837 – Despesas de Exercícios Anteriores – SMAS
3390.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 1113 R$ 359,16
1203 – Gerência de Proteção Social Básica
0824400481.051 – Reforma e Ampliação das Assoc. Moradores e Centros Comunitários
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 1130 R$ 10.000,00
1208 – Fundo Munic. Dir. da Criança e do Adolescente
0824300456.159 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Dir. da Criança e do Adolescente – FMDCA
3390.48.00.0000 – Out. Aux. Financ. P. Físicas – Rec. 01000 – Cr 1264 R$ 18.000,00
1300 – Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos
1301 – Departamento Administrativo
1112200102.162 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Humanos
3190.94.00.0000 – Ind. e Rest. Trabalhistas – Rec. 01000 – Cr 1288 R$ 555,00
1303 – Departamento de Atendimento ao Cidadão
0412201882.165 – Manutenção das Atividades do Depto. de Atendimento ao Cidadão
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1318 R$ 6.000,00
1400 – Secretaria Municipal de Governo
1402 – Assessoria de Relações Públicas
2413102262.169 – Manutenção das Atividades da Publicidade
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1346 R$ 240.565,25
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1602 – Departamento de Cultura
1339200832.264 – Semana da Mulher
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1378 R$ 26.400,00
2900 – Secretaria Municipal de Abastecimento
2902 – Departamento de Abastecimento
2369201321.067 – Adequações nas Instalações do Mercado da Família
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 1728 R$ 10.100,00
2903 – Fundo Mercado da Família
2369201322.190 – Manutenção das Atividades do Fundo do Mercado da Família
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1739 R$ 29.267,70
Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, serão canceladas em iguais importâncias, as

seguintes dotações do orçamento vigente conformidade com o disposto no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº. 4.320
de 17 de março de 1964:

0200 – Governo Municipal
0201 – Gabinete do Prefeito
0412200182.010 – Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito
3390.35.00.0000 – Serviços de Consultoria – Rec. 01000 – Cr 66 R$ 20.000,00
0412200222.012–Constituição ou Aumento de Capital da Comp. de Habit. de Ponta Grossa – PROLAR
4590.65.00.0000 – Const. ou Aum. de Cap. de Emp. – Rec. 01000 – Cr 75 R$ 150.000,00
0400 – Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
0403 – Procuradoria Geral do Município
2884600000.001 – Manutenção do Pagamento das Sentenças Judiciais
3190.91.00.0000 – Sentenças Judiciais – Rec. 01000 – Cr 131 R$ 544.171,93
0600 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
0602 – Departamento de Assist. a Agr. E Pec.
2060101062.038 – Manutenção das Atividades de Fomento à Produção Vegetal
3390.32.00.0000 – Mat., B. ou Ser. p/ Dis. Gratuita – Rec. 01000 – Cr 276 R$ 71.609,24
0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0703 – Departamento de Serviços Públicos
1545200882.054 – Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo do Município
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01511 – Cr 429 R$ 114.750,00
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1012202352.058 – Manutenção das Atividades da Assistência Integral à Saúde
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01303 – Cr 500 R$ 150,00
3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01303 – Cr 510 R$ 750,00
1030100551.026 – Reforma e Ampliação em Unidades de Atendimento
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 533 R$ 38.999,72
1030300641.029 – Construção e Estruturação da Central de Abastecimento Farmacêutico
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 680 R$ 3.700,28
0804 – Conselho Municipal de Saúde
1012200102.079 – Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde
3390.14.00.0000 – Diárias – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 750 R$ 1.500,00
1100 – Secretaria Municipal de Esportes e Recreação
1102 – Departamento de Esportes
2781200212.243–Manut. do Programa de Atend. à Diversas Entidades Esportivas Sem Fins Lucrativos
3350.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 01000 – Cr 1049 R$ 30.000,00
2781202112.121 – Manutenção dos Jogos: JEM, JEEM, JOJUP’S, JAP’S e Outros
3390.31.00.0000 – Prem. Cul. Art. Ci. Desp. e Out. – Rec. 01000 – Cr 1068 R$ 50.000,00
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1202 – Depto. de Manut. do Centro de Ação Social
0824400472.127 – Manutenção das Atividades do Centro de Ação Social
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1115 R$ 8.185,74
1204 – Gerência de Proteção Social Especial
0824100432.199 – Manutenção do Programa SOS Idoso
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1149 R$ 7.000,00
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1150 R$ 8.210,00
0824300456.140 – Manutenção das Atividades da Gerência de Proteção Social Especial
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1155 R$ 5.871,96
1205 – Fundo Municipal de Assistência Social
0824400212.244–Manut. do Programa de Atend. às Diversas Entidades Assist. Sem Fins Lucrativos
3350.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 01000 – Cr 1208 R$ 546.169,00
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 14/03/2012.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 14 de março de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

 D E C R E T O  N°  5. 9 1 9, 14/03/2012
Efetua a transferência de valores no total  de R$ 217.626,59.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por

lei, e tendo em vista o disposto no art. 43, parágrafo primeiro inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 7º
da Lei Municipal nº 10.802 de 12 de dezembro de 2011 e art. 167, inciso VI da Constituição Federal,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 10.802 de 12 de dezembro de 2011,

artigo 7º, mediante a transferência de valores no total de R$ 217.626,59 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e seis reais
e cinquenta e nove centavos), nas dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

I. Ficam acrescidos os seguintes valores
0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0701 – Departamento Administrativo
0412200102.049 – Manutenção das Atividades da Secret. Munic. de Obras e Serviços Públicos – SMOSP
3190.94.00.0000 – Ind. e Rest. Trabalhistas – Rec. 01000 – Cr 354 R$ 1.116,00
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0702 – Departamento de Obras
1745200881.014 – Construção e Manutenção da Rede de Galerias de Águas Pluviais
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 374 R$ 122.000,00
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1012202352.058 – Manutenção das Atividades de Assistência Integral a Saúde
3390.93.00.0000 – Ind. e Rest. Trabalhistas – Rec. 01303 – Cr 520 R$ 250,00
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236100762.086 – Manutenção das Atividades do Depto. de Educação
3390.33.00.000 – Pas. e Desp. c/ Locomoção – Rec. 01104 – Cr 816 R$ 20.000,00
1000 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional
1001 – Departamento Administrativo
2212200102.106 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo da SMICPQ
3190.94.00.0000 – Ind. e Rest. Trabalhistas – Rec. 01000 – Cr 962 R$ 3.260,59
1200 – Secretaria Municipal Assistência Social
1201 – Gerência Administrativa – SMAS
0812200102.125 – Manutenção das Atividades da Gerência Administrativa – SMAS
3190.94.00.0000 – Ind. e Rest. Trabalhistas – Rec. 01000 – Cr 1094 R$ 5.000,00
2900 – Secretaria Municipal de Abastecimento
2902 – Departamento de Abastecimento
2369201322.189 – Manutenção das Atividades do Programa Mercado da Família
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1732 R$ 6.000,00
3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 1733 R$ 60.000,00
I. Ficam reduzidos os seguintes valores
0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0701 – Departamento Administrativo
0412200102.049 – Manutenção das Atividades da Secret. Munic. de Obras e Serviços Públicos – SMOSP
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. F. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 351 R$ 1.116,00
0702 – Departamento de Obras
1745200881.014 – Construção e Manutenção da Rede de Galerias de Águas Pluviais
4490.39.00.000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 373 R$ 122.000,00
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1012202352.058 – Manutenção das Atividades de Assistência Integral a Saúde
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 01303 – Cr 500 R$ 250,00
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236100762.086 – Manutenção das Atividades do Depto. de Educação
3390.39.00.000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01104 – Cr 824 R$ 20.000,00
1000 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional
1001 – Departamento Administrativo
2212200102.106 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo da SMICPQ
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. F. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 959 R$ 3.260,59
1200 – Secretaria Municipal Assistência Social
1201 – Gerência Administrativa – SMAS
0812200102.125 – Manutenção das Atividades da Gerência Administrativa – SMAS
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. F. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1091 R$ 5.000,00
2900 – Secretaria Municipal de Abastecimento
2902 – Departamento de Abastecimento
2369201322.189 – Manutenção das Atividades do Programa Mercado da Família
3390.39.00.000 – Out. Serv. Terc.– P. Jurídica– Rec. 01000– Cr 1734 R$ 66.000,00
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 14/03/2012.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 14 de março de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

D E C R E T O  Nº  5. 9 3 5, de 20/03/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E
EXONERAR, a partir de 1° de abril de 2012, PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA, do cargo em comissão de Coordenador

de Orientação e Proteção do Consumidor - PROCON, da Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 20 de março de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

D E C R E T O  Nº  5. 9 3 6, de 21/03/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado n° 0740448/2012,
R E S O L V E

Art. 1°. Dar ingresso a servidora NERCI MESSIAS DA ROSA,  matrícula n° 19552, a partir do dia 15 de março de 2012, ao
emprego público de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, em virtude de aprovação em concurso público n° 001/2010, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2°.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 21 de março de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

D E C R E T O   N º   5. 9 4 3, de 23/03/2012
Exclui servidores da relação constante nos Decretos n.ºs. 5.858/2012 e 5.883/2012, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado n° 0720014/2012,
R E S O L V E

Art. 1°. EXCLUIR, da relação constante nos Decretos n.°s. 5.858/2012 e 5.883/2012, os seguintes servidores:

Art. 2º. Fica revogado o Decreto n. 5.867, de 01/03/2012.
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de março de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

Nome Secretaria Cargo Nível
Luiz Antoniel Bone Gabinete do Prefeito Assessor de Cer imonial CC 11
Gino Lucas Scherdien Secretaria Municipal de Administração

e Negócios Jurídicos
Procurador Geral do Município SC 60 %

Ever ton Luiz Ribeiro Secretaria Municipal de Administração
e Negócios Jurídicos

Diretor do Departamento de Arquivo
Público Municipal

CC 16

Alceu Jorge Iurk Secretaria Municipal de Administração
e Negócios Jurídicos

Assessor de Documentação
Veicular

CC 16

Mar ia Elga nei Maciel Secretaria Municipal de Educação Diretora do Departamento de
Educação

CC 17

Nilto n Ce sa r Ba hls Go mes Secretaria Municipal de Indústria,
Comércio e Qualificação Profissional

Direto r Geral CC 17

Alfredo Mourão de Andrade Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo

Coo rde nador d e Programação
e Projet os

CC 15

Edina Vitkoski Secretaria Municipal de
Abastec imento

Diretora do Depar tamento
Administrativo

CC 16

Amauri Gonçalves F erreira Secretaria Municipal de
Abastec imento

Gerente de Loja Mercado da
Família

CC 14

Edson Alves Secretaria Municipal de Saúde Secretário Municipal Sec.

Paola Renata Fer reira Horochoski Secretaria Municipal de Saúde Diretora de Vigilância em Saúde SC 50 %

Edson Chaves Pereira Secretaria Municipal de Saúde Gerente de Odontologia CC 17

Fabr íc io José dos Santos Alves Secretaria Municipal de Saúde Gerente do Centro Munic ipal de
Especialidades (CME)

CC 17

P O R TA R I A S

L I C I TA Ç Õ E S

P O R T A R I A   N º   7. 8 7 2, de 27/03/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o

contido nos protocolados nº 0810162 de 21/03/2012, 0620048 de 02/03/12 e 0650081 de 05/03/12,
 R E S O L V E

CONCEDER a partir de 14 de março de 2012, o pagamento de gratificação de 15% referente a 40 horas semanais da
função de Direção do Centro Municipal de Educação Infantil Santa Isabel, à servidora BEATRIZ BISS TELLES, Professora,
matrícula 18.355, lotada na Secretaria Municipal de Educação, ficando RETIFICADA a Portaria 7.720/12.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 27 de março de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
Secretaria Municipal de Planejamento

Aviso de Licitação - CONCORRÊNCIA Nº 012/2012
O Município de Ponta Grossa realizará às 13h30min do dia 30 de abril de 2012, na sede da prefeitura, à Av. Visconde

de Taunay, 950, Concorrência nº 012/2012, para Construção de Reservatório para o Restaurante Popular de Ponta Grossa,
na Rua Benjamin Constant esquina com a Rua Pe João Lux, Centro. O valor máximo da licitação é R$ 124.314,00 (cento e vinte
e quatro mil trezentos e quatorze reais).

Informações serão fornecidas das 12h às 18h na sede da prefeitura, à Av. Visconde de Taunay, 950, ou pelo fax 42-3901-
1538, fone 42-3220-1302 ou ainda pelo e-mail smp@pg.pr.gov.br.

José Ribamar Krüger – Presidente da Comissão

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº: 065/2012
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Concreto Dosado e Misturado) para suprir as necessidades da Secretaria

Municipal de Obras e Serviços Públicos.
Lote 01: Restou: DESERTO
Pregoeiro: Jakson Luiz Hilgenberg
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL n º  060/2012
OBJETO: Aquisição de Material de Construção (Tintas), para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Obras e

Serviços Públicos – SMOSP, Saúde – SMS e Educação - SME.
VENCEDOR: TCA Distribuidora de Suprimentos para Informática Ltda.
LOTE 01 – Valor Total R$ 36.300,00
LOTE 02 – Valor Total R$ 878,80
LOTE 03 – Valor Total R$ 6.190,00
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO n º052/2012
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços especializados em confecção de carimbos para Secretaria

Municipal de Assistência Social.
Vencedor: Indústria de Carimbos 2001 Ltda
Valor: R$ 1.080,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 55/2012

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de gêneros alimentícios para o Mercado da Família, conforme o disposto
do protocolado 0870145/2012.

Fundamento: Conforme art. 17, inciso II da Lei 8666/93.
27/03/12 - Odivaldo Alves - Secretário Municipal de Abastecimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 57/2012

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de material de limpeza e higiene para o Mercado da Família, conforme o
disposto do protocolado 0870147/2012.

Fundamento: Conforme art. 17, inciso II da Lei 8666/93.
27/03/12 - Odivaldo Alves - Secretário Municipal de Abastecimento

Fornecedor Lo te Item Descrição Valor Total R$

MOINHO DO NORDESTE S/A 10 1 Farinha de trigo - pct c/ 1 kg Nordeste 5.220,00
IRMÃOS MUFFATO & CIA
LTDA

11 1 Pó para refresco 35gr Tang - abacaxi 8.820,00

IRMÃOS MUFFATO & CIA
LTDA

12 1 Pó para refresco 35gr Tang - laranja 8.820,00

IRMÃOS MUFFATO & CIA
LTDA

13 1 Pó para refresco 35gr Tang - manga 5.880,00

IRMÃOS MUFFATO & CIA
LTDA

14 1 Pó para refresco 35gr Tang - morango 5.880,00

IRMÃOS MUFFATO & CIA
LTDA

15 1 Pó para refresco 35gr Tang - uva 5.880,00

ALIMENTOS ZIOMAR LTDA 7 1 Arroz parboil izado integral 1 kg Zaeli 1.956,00
COOPERATIVA REGIONAL
AURIVERDE

8 1 leite longa vida integral 1l Realta 67.586,40

COOPERATIVA REGIONAL
AURIVERDE

9 1 leite longa vida desnatado 1l Realta 3.218,40

PONTAROLLOCOMÉRCIO DE
CEREAIS LTDA - EPP

16 1 Feijão cor T1 1kg Malú 14.433,00

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DO
VALE LTDA

17 1 Coco ralado pct 50 gr Sabor do Nordeste 6.700,00

ALEXTONI DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS LTDA

18 1 Amendoim descascado 500gr RD 7.350,00

ITAMARATY INDÚST RIA D
COMÉRCIO S/A

1 1 achocolatado em pó 400g Itamaraty 9.540,00

ITAMARATY INDÚST RIA D
COMÉRCIO S/A

2 1 biscoito waffer 110g Itamaraty - morango 4.000,00

ITAMARATY INDÚST RIA D
COMÉRCIO S/A

3 1 biscoito waffer 110g Itamaraty - chocolate 5.200,00

ITAMARATY INDÚST RIA D
COMÉRCIO S/A

4 1 biscoito waffer 110g Itamaraty - beijinho 4.000,00

ITAMARATY INDÚST RIA D
COMÉRCIO S/A

5 1 biscoito waffer 110g Itamaraty - napolitano 4.000,00

ITAMARATY INDÚST RIA D
COMÉRCIO S/A

6 1 Biscoito Mar ia - 400 gramas Itamaraty 8.448,00

REGINA FERREIRA DE
ARAUJO NOSKO - COMÉRCIO
DE ALIMENTÍCIOS

19 1 Fermento químico 100gr Itaiquara 4.644,00

Fo rnecedor Total R$ Ordem de Co mpra

MOINHO DO NORDESTE S/A 5.220,00 cinco mil duzentos e vinte reais 499

IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA 35.280,00 trinta e cinco mil duzentos e oitenta reais 500

ALIMENTOS ZIOMAR LTDA 1.956,00 mil novecentos e cinquenta e seis reais 494

COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE 70.804,80 setenta mil oitocentos e quatro reais e oitenta centavos 495/496

PONTAROLLOCOMÉRCIO DE CEREAIS LTDA -
EPP

14.433,00 quatorze mil quatrocentos e trinta e três reais 503

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DO VALE LTDA 6.700,00 seis mil e setecentos reais 504

ALEXTONI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA

7.350,00 sete mil trezentos e cinquenta reais 505

ITAMARATY INDÚST RIA D COMÉRCIO S/A 35.188,00 trinta e cinco mil cento e oitenta e oito reais 490/491/492

REGINA FERREIRA DE ARAUJO NOSKO -
COMÉRCIO DE ALIMENTÍCIOS

4.644,00 quatro mil seiscentos e quarenta e quatro reais 506

Valor total do Processo Licitatório R$ 181.575,80 ( cento e oitenta e um mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos
)

Do tação Orçamentária
Cód . Reduzido Dot. Orçamentária Secretaria Produtos

3493 339030079900 SECRETARIA MUNICIPAL DE
ABAST ECIMENTO

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

F ornecedor Lote Item Descrição Valor T otal R$

DA ILHA COMERCIO DE ALCOOL
LTDA

1 1 Água sanitária c/ 01 litro Da Ilha 9.840,00

QUIMICA AMPARO LTDA 2 1 Sabão em pó 1 Kg Tixan - primavera 12.280,00

QUIMICA AMPARO LTDA 3 1 Sabão em pó 1 Kg Tixan - natureza 12.280,00

QUIMICA AMPARO LTDA 4 1 Sabão em pó 1 Kg Tixan - maciez 12.280,00

QUIMICA AMPARO LTDA 5 1 Amaciante de roupas c/ 02 L Ypê - amarelo 5.472,00

QUIMICA AMPARO LTDA 6 1 Amaciante de roupas c/ 02 L Ypê - azul 12.768,00

QUIMICA AMPARO LTDA 7 1 Amaciante de roupas c/ 02 L Ypê - rosa 9.120,00

NATURYTHA IND.E COM.DE
CSOMÉTICOS LTDA-ME

8 1 desodorante roll on feminino 50ml H2O - energizante 2.496,00

NATURYTHA IND.E COM.DE
CSOMÉTICOS LTDA-ME

9 1 desodorante roll on feminino 50ml Ypê - sensual 2.496,00

MILI S/A 10 1 Absorvente c/ abas Mili c/ 8 unidades 10.200,00

F ornecedor Total R$ Ordem de
Compra

DA ILHA COMERCIO DE ALCOOL LTDA 9.840,00 nove mil oitocentos e quarenta reais 493

QUIMICA AMPARO LTDA 64.200,00 sessenta e quatro mil e duzentos reais 497/498

NATURYTHA IND.E COM.DE CSOMÉTICOS LTDA-
ME

4.992,00 quatro mil novecentos e noventa e dois reais 501

MILI S/A 10.200,00 dez mil e duzentos reais 502

Valor total do Processo Licitatório R$ 89.232,00(oitenta e nove mil duzentos e trinta e dois reais)
Dotação Orçamentária

Cód. Reduzido Dot. Orçamentária Secretaria Produtos
4252 339030220000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO
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CONTRATOS
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 135/2012

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JUDITH MACEDO SILVEIRA
OBJETO: repasse de recursos financeiros na modalidade subvenção social, para atendimento a 152 crianças matriculadas.
VALOR: R$ 14.400,00
PRAZO: até 31/12/2012
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 136/2012
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: APM DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO CORDEIRO
OBJETO: repasse de recursos financeiros na modalidade subvenção social, para atendimento a 142 crianças matriculadas.
VALOR: R$ 13.632,00
PRAZO: até 31/12/2012
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 137/2012
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: APF DO CMEI LUIS PEREIRA CARDOSO
OBJETO: repasse de recursos financeiros na modalidade subvenção social, para atendimento a 110 crianças matriculadas.
VALOR: R$ 16.800,00
PRAZO: até 31/12/2012
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 138/2012
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: APM DA ESCOLA MUNICIPAL ZAHIRA CATTA PRETA MELLO
OBJETO: repasse de recursos financeiros na modalidade subvenção social, para atendimento a 830 crianças matriculadas.
VALOR: R$ 36.000,00
PRAZO: até 31/12/2012
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 134/2012
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: LIGA CULTURAL DAS ORGANIZAÇÕES CARNAVALESCAS DE PONTA GROSSA
OBJETO: repasse, em parcela única, de recursos financeiros na modalidade SUBVENÇÃO SOCIAL para aquisição de

material permanente, conforme o Plano de Trabalho n° 1512, de acordo com o Cronograma de Desembolso aprovado.
VALOR: R$ 37.000,00
PRAZO: até 02/09/12
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DA TERCEIRA RETIFICAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 186/2011
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica readequado o plano de trabalho, em virtude de que houve 8,75% (oito vírgula setenta e cinco

por cento) de aumento salarial de acordo com o Sindicato, sendo necessária a inversão dos valores, convalidando a data de 03/
02/12, da seguinte forma:

Item Descrição Valor
1 Material de consumo R$ 77,00
2 Obrigações patronais R$ 2.712,00
3 Folha de pagamento R$ 6.011,00

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 591/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de execução do contrato, aludido na cláusula oitava

do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 01/03/12 a 30/05/12.  E o prazo de vigência, em mais 120 (cento e vinte)
dias, de 30/05/12 a 27/09/12.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 764/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: N. DIAS MOREIRA & CIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula oitava do instrumento

originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 12/03/12 a 11/05/12. E o prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 11/05/12
a 10/07/12.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula
terceira do instrumento originário, em R$ 10.729,06 (dez mil, setecentos e vinte e nove reais e seis centavos).

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n°
0802.1030100551.026/449051 – Cód. Red. 3206.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula oitava do instrumento

originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 03/02/12 a 03/04/12. E o prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 03/05/12
a 02/07/12.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula
terceira do instrumento originário, em R$ 51.807,66 (cinquenta e um mil, oitocentos e sete reais e sessenta e seis centavos).

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n°
0802.103010055.1.026/449051 – Cód. Red. 3206.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 261/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NOVA ÉPOCA ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula  oitava do instrumento

originário, em mais 150 (cento e cinquenta) dias, de 20/11/11 a 18/04/12. E o prazo de vigência, em mais 150 (cento e cinquenta)
dias, de 19/01/12 a 17/06/12.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula
terceira do instrumento originário, em R$ 38.839,77 (trinta e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos).

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação  orçamentária n°
0405.0412200171.038/449051 – Cód. Red. 4492.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 663/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: R. PELLISSARI ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula oitava do instrumento

originário, em mais 30 (trinta) dias, de 16/03/12 a 15/04/12.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula

terceira do instrumento originário, em R$ 6.861,43 (seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos).
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação  orçamentária n°

0902.1236100761.031/449051 – Cód. Red. 3196.
CLÁUSULA SEGUNDA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo valor do contrato

é R$ 461.887,73 (quatrocentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redução de meta física de R$

544,08 (quinhentos e quarenta e quatro reais e oito centavos), passando o valor     global do contrato original para R$ 461.343,65
(quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 727/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: BAGGIO CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula oitava do instrumento

originário, em mais 45 (quarenta e cinco) dias, de 28/03/12 a 12/05/12. E o prazo de vigência, em mais 45 (quarenta e cinco) dias,
de 26/06/12 a 10/08/12.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula
terceira do instrumento originário, em R$ 49.968,93 (quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e três
centavos).

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n°
0902.1236500801.032/449051 – Cód. Red. 3185, 3186, 3187 e 0903.1236500801.090/449051 – Cód. Red. 3189.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica incluída na cláusula quarta do instrumento originá-rio o Recurso 1369 – FAE Contratualização.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 650/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica incluída na cláusula quarta do instrumento originá-rio o Recurso 1369 – FAE Contratualização.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula   sexta do instrumento

originário, em mais 12 (doze) meses, de 30/04/2012 a 30/04/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam as partes que o valor da renovação do contrato é de R$ 272,00 (duzentos e setenta e

dois reais) ao mês, totalizando R$ 3.264,00 (três mil, duzentos e sessenta e quatro reais).
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n°

08.02.103020058.2.067/33.9039. Código Reduzido 4213.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DE BOER E SILVA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento

originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 15/01/2012 a 15/03/2012.
CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam as partes que o valor da renovação do contrato e de R$ 24.150,00 (vinte e quatro mil,

cento e cinquenta reais) mensais.
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente adit ivo correrão à conta da dotação orçamentária

n°2902.2369201322.189/339039 Código Reduzido 3859.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DLM INSPEÇÃO E SEGURANÇA VEICULAR LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula   sexta do instrumento

originário, em mais 12 (doze) meses, de 30/05/12 a 29/05/13.
CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam as partes que o valor da renovação do contrato é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta

mil reais), com índice de 19,2 (dezenove vírgula dois); sendo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de mão de obra, com desconto
de 24% (vinte e quatro cento) e com o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a hora da mão de obra, e R$ 90.000,00 (noventa
mil reais) de peças, com desconto de 16% (dezesseis por cento).

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n°
0902.1236100762.086/339030 e 339039 – Cód. Red. 4719 e 4720.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SUPERMERCADO FIEBIG LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica incluída, na cláusula quarta do instrumento originário, a dotação orçamentária

0802.103020058.2.067/339030 – Cód. Red. 1781.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 599/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE - ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula

terceira do instrumento originário, em R$ 198.675,00 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais).
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação  orçamentária n°

2902.1854200932.187/339030 – Cód. Red. 3673.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DLM INSPEÇÃO E SEGURANÇA VEICULAR LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula   sexta do instrumento

originário, em mais 12 (doze) meses, de 30/05/12 a 29/05/13.
CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam as partes que o valor da renovação do contrato é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com

índice de 19,2 (dezenove vírgula dois); sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de mão de obra, com desconto de 18% (dezoito
por cento) e com o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a hora da mão de obra, e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de
peças, com desconto de 20% (vinte por cento).

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n°
0902.1236100762.086/339030 e 339039 – Cód. Red. 4719 e 4720.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 118/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA
OBJETO: fornecimento de passagens rodoviárias linha Metropolitana, para atender às necessidades da Secretaria Municipal

de Educação.
VALOR: R$ 13.982,10 (treze mil, novecentos e oitenta e dois reais e dez centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 22/2012

EXTRATO DO CONTRATO Nº 089/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PAIVA & BRISOLA LTDA
OBJETO: prestação de serviços médicos hospitalares cirúrgicos (eletivos e de urgências/emergências) e ambulatoriais, nas

áreas de Pediatria e Otorrinolaringologia, no Hospital da Criança Pref. João Vargas de Oliveira, para atender às necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais)
PRAZO: 02 (dois) meses, contados a partir 23/02/12
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 039/2012

EXTRATO DO CONTRATO Nº 088/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MOTOSSERRAS COMÉRCIO E REPAROS LTDA
OBJETO: prestação de serviço especializados em recuperação de equipamentos com fornecimento de peças para Secretaria

Municipal de Obras e Serviços Públicos.
VALOR: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com desconto de 20% (vinte por cento) para mão-de-obra e desconto

de 10% (dez por cento) para peças, com índice de 14
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n°35/2012

EXTRATO DO CONTRATO Nº 117/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SUPERMERCADO FIEBIG LTDA
OBJETO: aquisição de Gêneros Alimentícios para a realização de Oficina Culinária e preparação do lanche para os pacientes

usuários do serviço do Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS-AD), lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 8.253,98 (oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 39/2012

EXTRATO DO CONTRATO Nº 078/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TELEWORK SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
OBJETO: prestação de serviço de atualização mensal do sistema da folha de pagamento, já utilizado pelo DRH-PMPG, para

atender às necessidades da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos.
VALOR: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n° 33/2012
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 067/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARNALDO ESTRELA MENDES
OBJETO: locação do imóvel situado na Rua Augusto Ribas, nº 233 e 219, Centro, destinado às instalações da Gerência

de Zoonoses.
VALOR: R$ 79.858,80 (setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)
PRAZO: de 21/12/2011 a  20/12/2012
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação n° 30/2012

EXTRATO DA PRIMEIRA RETIFICAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula oitava do instrumento originário, que passará a ter a seguinte redação:

“ CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO
8.1. A empresa deverá colocar o(s) produto(s) nos locais e endereços constantes da Ordem de Fornecimento e do Empenho,

emitidos pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sob a supervisão do responsável designado
no Empenho.

8.2. Antes da entrega do produto, a empresa deverá entrar em contato, obrigatoriamente, com o Setor Gestor, do
Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos, a fim de receber as orientações para
obtenção do cronograma de entrega ( NR).

8.3. É vedada ao fornecedor a entrega de produtos por pedidos de qualquer forma encaminhados por qualquer das
unidades da Administração Municipal, que não o Departamento de Compras.

8.4. Somente o Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos, está autorizado
a promover a Ordem de Fornecimento juntamente com a cópia do empenho ao fornecedor, com os pedidos de entregas de
mercadorias. As entregas realizadas sem a prévia convocação e Ordem de fornecimento emitidas pelo Departamento de Compras
serão consideradas irregulares, acarretando abertura de procedimento para aplicação de penas, funcional ao ordenador da
entrega e contratual nos termos do edital ao fornecedor.

8.5 - Na entrega do produto o mesmo deverá estar separado por itens, ou por data de validade, discriminados na nota
fiscal.

8.4 - Prazo de entrega:
8.4.1 - O fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de 20 (vinte) dias úteis

corridos a contar da convocação com a Ordem de Fornecimento expedida pelo requisitante, com a respectiva entrega dos
produtos.

8.4.2 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só iniciando e vencendo os
prazos em dia de expediente da Administração Pública em geral. Quando ocorrer o vencimento em dia não útil considerar-se-á
o primeiro dia útil subsequente.

8.4.3 - O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis. “
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE RESCISÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido o lote nº 9 do contrato nº 431/2011.
lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
9 646.000 cmp Carbamazepina 200mg - comprimido 0,0450
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LUIS ANDRE FOREST
OBJETO: Fornecimento de material de limpeza.
VALOR:

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico n° 478/2011

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 240
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de filme de Rx e químico para mamografia.
VALOR:
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
1 360,00 cx filme convencional  p/ raio X 35x43 para écran verde / FUJI 177,50
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico n° 581/2011

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SANTI & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de material de EPI.
VALOR:

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit .
5

1.300,00

PCT Saco para lixo hospitalar infectante com registro na Anvisa e simbologia de infectante
, branco leitoso com capacidade para 40 litros ,0,695 x 72 cm com 0,007 micras, não
permitindo a perda do conteudo durante o manuseio, de acordo com a Norma tecnica
9191 da ABNT -pacotes com 100 unid/LAFOREST

11,70

6

1.332,00

PCT Saco para lixo hospitalar infectante com registro na Anvisa e simbologia de infectante
, branco leitoso com capacidade para 100 litros 0,75 x 1,05 cm com 0,007 micras, não
permitindo a perda do conteudo durante o manuseio, de acordo com a Norma tecnica
9191 da ABNT -pacotes com 100 unid/LAFOREST

27,00

continua...

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
3 22,00 UND Avental de Chumbo, com tiras cruzadas e fecho em velcro. Equivalência em chumbo de

0,5mm de PB /UNEMOL
390,00

4 22,00 UND Avental de Chumbo, de borracha plumblífera com equivalência em PB de 0,5mm, com capa
em corino e acabamento em deblum. /UNEMOL

470,00

5 770,00 UND Avental de raspa, sem emenda com 1 metro de comprimento e tiras de raspa para ajuste na
cintura e pescoço, com CA /LCI 14,39

7 25,00 UND Avental de segurança tipo barbeiro - confeccionado em nylon impermeável, manga longa,
com elástico no punho. Fechamento pelas costas através de tiras do mesmo tecido. Lavável
e res istente a desinfecção com hipoclorito de sódio e álcool etíl ico (70%). Cor preta. /
SOLDASUL

70,88

12 32,00 UND Avental impermeável e térmico – avental de segurança confeccionado em mater ial com
tratamento impermeável, isolante térmico, atóx ico que permita contato com alimentos,
repelente a óleo e que seja lavável. Tiras de ajuste do mesmo material. Na cor branca,
tamanho 1,00m x 0,60m /VOLK

100,00

15 66,00 PAR botas de bor racha cano longo, sem forração, com soladoantiderrapante, com CA. Cor preta.
Numeração a confirmar /VULCABRAS

32,99

18 550,00 PAR botas de Segurança confecc ionada em PVC (Policloreto de Vinila) injetada em uma só peça,
cano longo, forrada em 100% malha de poliester,possuir proteção antimicrobiana, com
solado antider rapante, com CA. Cor branco. Numeração a confirmar- /ZUQUIBRÁS

24,50

19 423,00 PAR botas de Segurança confecc ionada em PVC (Policloreto de Vinila) injetada em uma só peça,
cano medio, forrada em 100% malha de poliester,possuir proteção antimicrobiana, com
solado antider rapante, com CA. Cor preto. Numeração a confirmar- /ZUQUIBRAZ

21,00

20 390,00 PAR botas de Segurança confeccionada em PVC (Policloreto de Vinila) injetada em uma só peça,
cano longo, forrada em 100% malha de poliester,possuir proteção antimicrobiana,, com
solado antider rapante, com CA. Cor Preta. Numeração a confirmar /ZUQUIBRAS

25,00

22 330,00 PAR botinas de segurança de vaqueta curtida ao cromo hidrofugada sem componentes metálicos,
com fechamento em elástico nas laterais ,gaspea for rada em sintético não tecido, com
biqueira de PVC, palmilha de sintético não tecido, solado PU bidensidade bicolor, injetado
diretamente no cabeda, sem cadarço, Cor preta, com Certificado de Aprovação (CA),
gravado no couro /CARTON

42,00

27 964,00 PAR botinas de segurança, de vaqueta hidrofugada, sem biqueira, sem cadarço, solado de PU
bidensidade, cor branca, com CA numeração a confirmar /CARTON

31,79

32 300,00 PAR Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, modelo blatt, fechamento com elástico,
confeccionado em vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, com bico de aço, solado de
borracha nitríl ica resis tente a alta temperatura. Cor preta. Com Cerfificado de Aprovação.
Numeração a confirmar. /KADESH

70,00

33 792,00 PAR Calçado de segurança feminino, fechamento em elástico. Cabedal confeccionado em couro
curtido ao cromo, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo
processo strobel, solado mono densidade, injetado bicolor ao cabedal. Cor PRETA com
Certificado de Aprovação (CA), gravado no couro. Numeração a confirmar /CARTON

57,59

34 680,00 PAR Calçado de segurança feminino, fechamento em elástico. Cabedal confeccionado em couro
curtido ao cromo, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo
processo strobel, solado mono densidade, injetado bicolor ao cabedal. Cor branca, com
Certificado de Aprovação (CA), gravado no couro. Numeração a confirmar /CARTON

57,59

35 107,00 PAR Calçado de segurança tipo tênis com fechamento em cadarço, Cabedal confecc ionado em
couro curtido ao cromo, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada
pelo processo strobel, solado mono densidade colado e blaqueado (costurado) ao cabedal,
cor branca, com CA, numeração a combinar /KADESH

58,28

36 198,00 PAR Calçado de segurança tipo tênis com fechamento em cadarço, Cabedal confecc ionado em
couro curtido ao cromo, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada
pelo processo strobel, solado mono densidade colado e blaqueado (costurado) ao cabedal,
cor preta, com CA, numeração a combinar /KADESH

49,90

37 2.200,00 PAR Calçado de segurança, de uso profissional tipo botina, modelo blatt, fechamento em elástico,
confeccionado em vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, palmilha montada pelo s istema
strobel, com biqueira de aço, palmilha de aço e solado de poliuretano bidensidade injetado
direto no cabedal. Cor preta. Com Certificado de Aprovação. Numeração a confirmar.
/KADESH

49,00

40 297,00 PAR calçados de segurança, tipo sapato feminino,modelo blatt, com fechamento em elástico nas
laterais, cano acolchoado, confeccionada em couro curtido ao cromo, sem biqueira, palmilha
de montagem sem sintético, solado PU monodensidade colado ao cabedal, cor branca, com
CA, numeração a confirmar . /CARTON

59,29

51 55,00 UND Capa 7/8 confecc ionada em tecido Omni® Plus 7 (aprox. 235g/m²) , tecido composto de 88%
de algodão (com tratamento retardante as chamas que permanece durante toda vida útil da
vestimenta), e 12% de fibras de alta tenacidade, fechamento frontal em velcro retardante as
chamas de 25mm; gola social; manga canhão; costura com linha de meta-aramida, com
bolsos frontais com lapela; incremento de faixas nas cores verde ou laranja com 7,5cm de
largura e no centro uma faixa refletiva cor cinza de 2,5cm de largura, cor azul royal.Tamnaho
P/M/G/GG/XG a confirmar /PROTENGE

440,00

52 240,00 UND Capa de chuva em nylon naval embor rachado preto, comprimento de 1.50 m, com pala e
capuz com ajuste por meio de cordão. Costura dupla termo-soldada. Fechamento frontal
duplo por meio zíper e velcro. Capuz com extensão de 45 cm. Mangas compridas com
acabamento em elástico no punho duas aberturas frontais diagonais nas laterais da capa na
altura da cintura com proteção anti-chuva. Deve acompanhar porta-capa confeccionado no
mesmo material, com passador para o cinto. /PONTANEIRO

74,75

53 2.820,00 UND Capa de chuva em PVC forrado, com capuz, manga longa, junta soldadas, e fechamento
com botão de pressão, cor amarela, com CA. Tamanho a confirmar /SOLDASUL

8,50

58 670,00 UND Cavalete móvel para sinalização, com painel duplo, com parafusos nas par tes superiores
para abertura e fechamento, em PVC de 2mm, dimensões de 279 mm X 650 mm, na cor
amarela e com dizeres em preto. "Cuidado Piso Escorregadio"/PLASTCOR

28,40

65 44,00 UND Conjunto de segurança para eletricista Risco 2 - Confeccionado em tecido 100% algodão
com tratamento retardante a chama, ATPV 9,9, composto de: calça de cós, com dois bolsos
frontais e dois bolsos na traseira com fitas refletivas nas pernas; Camisa com gola tipo
esporte com botão de pressão, abertura frontal, com mangas longas e punhos americanos,
fechados por botão de pressão, com fitas refletivas na altura dos ombros e costas.Tamanho
P/M/G/GG/XG a confirmar /COMANDERS

299,00

67 160,00 M Corda de segurança semi-estática, com trançado triplo e alma central. Trançado externo em
multifilamento de Poliamida, trançado intermediário e o alerta v isual na cor amarela em
multifilamento de polipropileno ou poliamida na cor amarela com o mínimo de 50% de
identificação, não podendo ultrapassar 10% da densidade linear. Trançado interno em
multifilamento de poliamida e alma central torcida em multifilamento de poliamida. Diâmetro
de 12mm. - Carga de Ruptura: Cabo completo: 20kn = 2.038(kgf) Cabo sem capa externa
(mínimo): 15kn=1.529(kgf), /PLASMODIA

3,50

71 33,00 UND Dispositivo trava-quedas autoblocante confeccionado em aço inoxidável, para uso com corda
12mm, composto de um cadarço extensor em poliéster, com 30mm de largura e 300mm de
compr imento, equipado com mosquetão tipo gancho, em aço carbono, com dupla trava de
segurança. Sistema de trava com estrias arredondadas e polidas, com alavanca que quando
acionada pressiona o olhal para baixo mantendo o equipamento travado na posição
desejada./HERCULES

172,98

72 126,00 UND Faixa de sinalização em polietileno zebrada preta/amarela, com 7cm de largura e espessura
de 0,15 mm com tratamento Bioretado rolo com 200m/SEGMENTOCOMERCIAL 5,00

79 55,00 UND Lona de PVC com bainha dupla e ilhoses para fixação na cor laranja, medindo 4x4m
/MASTER LONA

206,00

82 181,00 PAR Luva tr icotada com revestimento de borracha e fechamento no punho e anticor te. Tamanhos
a confirmar. Com CA. (par)1019547 /KALIPSO

14,90

83 3.200,00 PAR luvas de borracha nitril ica, com palma antiderrapante, revestida por algodão flocado, cor
verde, espessura 0,45 mm, com CA, tamanhos a confirmar. /KALIPSO

4,30

85 12.500,00 PAR luvas de látex - forradas com flocos de algodão, com palma antider rapante, tamanhos P/M/G
e GG, cor amarela,comCA./VOLK

1,40

87 34,00 PAR luvas de látex para trabalhos em baixa tensão, até 500 Volts, com CA Tamanhos a confirmar
/ORION 183,00

91 1.281,00 PAR luvas de vaqueta de couro, tipo petroleiro, tamanhos a confirmar. Com CA/ KALCE 10 8,80
92 49,00 UND Luvas plumblíferas, fabricadas em borracha pumblífera e flexível, com equivalência em Pb de

0,5mm. /KONEX
208,00

96 1.540,00 UND Mascara tipo bico de pato N95, com carvão ativado, com CA. PROSAFETY 2,05
98 66,00 UND Óculos de proteção com hastes tipo espátulas na mesma cor da armação, em nylon preto e

lentes de Policarbonato na cor amarela, com proteção anti-risco, proteção UV 99% ,
recomendado para o uso noturno, com CA /KALIPSO

2,60

99 44,00 UND Óculos de proteção com vidro plumbífero, com proteção frontal e lateral, com equivalência
em Pb de 0,5mm/KONEX 339,00

100 30,00 UND Óculos de segurança com armação em nylon, proteção lateral e lentes com filtro de luz
(maçarico), com CA/PROSAFETY 7,56

101 2.400,00 UND Óculos de segurança com armação em nylon, proteção lateral e lentes em policarbonato
incolor, com CA/KALIPSO 1,90

103 100,00 UND Óculos de segurança com lentes em Policarbonato incolor com tratamento anti- risco e
antiembaçante, res istente a impacto e choques físicos (sólidos ou líquidos- inclusive ácidos)
armação em polipropileno cinza, recoberta com sil icone de forma que favoreça o ajuste ao
rosto do usuário, ampla visão, com tira elástica que permite o ajuste. Com CA/KALIPSO

27,00

107 44,00 UND Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituídos de armação confeccionada em uma
única peça de PVC azul claro transparente, com sistema de ventilação indireto. O sistema de
ventilação indireto é composto de 08 fendas na parte superior e 04 fendas na parte inferior;
tirante elástico (nylon ou de neoprene) para ajuste à face do usuário e visor de policarbonato
ou acetato incolor. O modelo cobre toda a região em torno dos olhos do usuário. Com
número do Certificado de Aprovação. /KALIPSO

7,99

111 678,00 UND Placas de sinalização, brancas, em PVC de 1mm com dimensões de 200mm X 300mm, com
dizeres a serem informados/M2

15,00

113 3.400,00 UND Protetor auditivo de inserção- confeccionado em silicone, com três flanges, cordão em PVC,
com NRRsf de no mínimo 11dB, com CA. /KALIPSO

0,59

114 297,00 UND Protetor circum-auricular com haste plástica com ajuste das conchas, conchas de plástico
rígido com revestimento interno de espuma e almofadas externas com espuma recobrindo as
conchas, com NRR(sf) mínimo de 18 dB(A), com CA / AGENA

20,50

119 265,00 UND Respiradores dobráveis com filtro AB PFF2, com dois elásticos e tira metálica para ajuste do
septo nasal, com CA /PROSAFETY 1,23

120 1.370,00 UND Respiradores dobráveis com filtro PFF 2, com dois elásticos e tira metálica para ajuste do
septo nasal, com CA /PROSAFETY 0,90

121 1.012,00 UND Respiradores dobráveis para vapores orgânicos, com dois elásticos e tira metálica para
ajuste do septo nasal, com CA /PROSAFETY

2,00

122 66,00 UND Respiradores Pur ificadores de Ar com manutenção, tipo Peça Semi-Facial, com corpo da
peça em silicone, duas válvulas de inalação, dotadas de encaixe para fixação dos car tuchos
com filtros e regulagem para ajuste na cabeça com tirante elástico, com CA. /MG

29,79

129 19,00 UND Talabar te de segurança duplo confeccionado em cadarço de poliéster preto 50mm, costuras
em linha de nylon 16 multicolorida e encerada, dois mosquetões for jados, com dupla trava de
segurança, em aço carbono polido e cromado, com abertura de 53mm em duas das
extremidades, com absorvedor de energia do mesmo material e mosquetão tipo gancho, com
dupla trava de segurança com abertura de 20mm. Com número do Certificado de Aprovação.
/MG

176,75

130 38,00 UND Trava-quedas para corda FACINTOS 139,00

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico n° 551/2011

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONTRATADA: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de material médico hospitalar.
VALOR:
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
41 190 GL Detergente desincrostante enzimático. Embalagem galão de 5 litros. /RIOQUIMICA 107,80
96 100 RL Papel termosensível para impressão de ultrassom usado em impressora modelo video 49,00

printer Tamanho 110mm largura. Rolo 50 metros.  /SONY
117 15 UND Sonda de nutrição naso-enteral nº6 com guia, ponta dupla radiopaca com peso, pré-lubrificada, 19,80

 injetor lateral em silicone, marcas identificação, descartável, estéril, embalagem
individual./EMBRAMED

146 120 RL Tubo cirúrgico de látex 100% natural nº 204. Indicado para laboratórios e uso em hospitais. 47,50
Resistente a tração e ação de produtos  químicos. Isento de aroma ou perfume. Diâmetro
interno de 6,0 mm e diâmetro externo de 12,0 mm.  Rolo de 15 metros /BIOSANI

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico n° 609/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 062/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PAULO CÉSAR CORREIA PEREIRA
OBJETO: locação do imóvel situado na Rua Dr. Colares nº 25, destinado ao uso e funcionamento da Farmácia Popular do

Brasil – Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 55.985,52 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
PRAZO: de 10/02/2012 a 09/02/2013
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação n° 24/2012

EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redução de meta física de R$

42.869,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais), passando o valor global do contrato original para R$
177.543,87 (cento e setenta e sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos).

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
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EDITAIS E ATOS RH

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: HOTEL PLANALTO PALACE HOTEL
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento

originário, em mais 90 (noventa) dias, de 26/03/12 a 24/06/12.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no

protocolo sob nº 0560404/2011.
Convoca a servidora abaixo relacionada para tratar de assunto de seu interesse:
NOME MATRICULA LOTAÇÃO
MARIA ROSELI GONÇALVES 11362 SMAS

A servidora relacionada deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos sito à Av. Visconde de Taunay, 950,
1º andar  – Bairro Ronda, no horário das 12:00 às 18:00 horas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data desta
publicação.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais,  tendo em vista o contido no

protocolado Protocolado nº 2280454/2011, e a necessidade de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de Saúde,
C O N V O C A

As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 004/2010 a comparecerem até O DIA 03 DE
ABRIL DE 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de
Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar - Bairro da Ronda , para confirmarem a
aceitação da vaga.

Nome Emprego Público Class.
Taciane Morgana Ap. Costa Gonçalves Auxiliar em Saúde Bucal 6º
Cristiane Barbosa Auxiliar em Saúde Bucal 7º
Lucineia Catarina da Rosa Auxiliar em Saúde Bucal 8º
Charline Benhuk Pontes Auxiliar em Saúde Bucal 9º
Ivana Cristiane Alves Lopes Auxiliar em Saúde Bucal 10º

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo as candidatas os direitos adquiridos em
virtude de suas aprovações no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 27 de março de 2012.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO

Teste Seletivo nº 001/2012

Nº 061/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
                  CGC/MF: 76.175.884/0001-87

PROF.ENSINO FUNDAM. (Pz.Det.)Emprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

21910 CLEUSI DELGOBO 51387350 002223/03/2012

21917 KEILA CRISTINA WEÇOLOVIS OLIVEIRA 94290872 000127/03/2012

21934 ROSANE SANTANA 41847646 002328/03/2012

00003Total:

TOTAL GERAL:00003

Ponta Grossa, 27 de Março de 2012.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO

Concurso Público nº 03/2008

Nº 062/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
                  CGC/MF: 76.175.884/0001-87

AGENTE ADMINISTRATIVO IIEmprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

21905 PAULA MARIA DEGRAF GOBBO 58560898 011127/03/2012

00001Total:

FARMAC-BIOQUIMICO IIIEmprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

21902 SILVIO TOZETTO KAVESKI 49688652 000623/03/2012

00001Total:

TOTAL GERAL:00002

Ponta Grossa, 27 de Março de 2012.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO

Concurso Público nº 001/2010

Nº 063/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
                  CGC/MF: 76.175.884/0001-87

ASSIST. DE ADMINIST.IIEmprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

21914 JOELMIR ALEX WIEST 84953385 018027/03/2012

00001Total:

DENTISTA IIEmprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

21931 BIANCA SCHEMBERGER CALIXTO 60120072 000828/03/2012

00001Total:

MUSICOTERAPEUTAEmprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

21907 SIMONE CRISTINA CARDOSO DE SOUSA 90879189 000727/03/2012

00001Total:

TECNICO EM ENFERMAGEMEmprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

21904 ANGELA APARECIDA DOS SANTOS 38561510 016427/03/2012

TECNICO EM ENFERMAGEMEmprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

21906 PRICILA DA SILVA NASCIMENTO MALANOWSKI 67046137 015727/03/2012

21911 NELCI IVACHUKA 83481358 015326/03/2012

21916 ANTONIA NATHALIA DA SILVA SANTANA 102868668 015127/03/2012

21919 CLEUSA APARECIDA PEREIRA GUARINGUE 97625190 014327/03/2012

21920 CRISTIANE SZESZ 96619197 015426/03/2012

21921 ANDREIA DE FATIMA LIMA BIM 75424132 014526/03/2012

21922 MARCELLI APARECIDA JANUARIO 86053322 015927/03/2012

21923 RENI ALVES 41942592 015527/03/2012

21930 IRIA ELEANI SCHONWALD EICHLT 92547760 016127/03/2012

21932 JOAO SILVA VIEIRA 1530685 016328/03/2012

00011Total:

TOTAL GERAL:00014

Ponta Grossa, 27 de Março de 2012.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO

Concurso Público nº 004/2010

Nº 064/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
                  CGC/MF: 76.175.884/0001-87

ZELADOREmprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

21918 ELIZABETE NEUMANN 52420962 005627/03/2012

00001Total:

TOTAL GERAL:00001

Ponta Grossa, 27 de Março de 2012.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2012
EMPREGO DE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E ED. INFANTIL

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas neste Edital, em conformidade com a Lei Municipal nº 10.375/2010, a Constituição Federal e demais disposições
atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO a realização de CONCURSO PÚBLICO, sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas,
na modalidade emprego público, para o provimento de vagas do Quadro Permanente do Plano de Empregos, Carreira e
Remuneração do Magistério Público Municipal.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação de Apoio à FAFIPA, com sede
na Av. Gabriel Esperidião, s/n, Parque Morumbi, CEP 87.703-000, Paranavaí/PR, endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso
e correio eletrônico candidato@fafipa.org.

1.2 A seleção destina-se ao provimento de vagas existentes no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, de acordo com a Tabela 2.1 e, ainda, as que surgirem no decorrer do prazo de validade do Concurso Público, que será
de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogável por igual período, a contar da data de homologação do certame, a critério da
administração da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

1.3 A convocação dos candidatos aprovados somente será realizada após a admissão de todos os aprovados nos
concursos públicos anteriores para os mesmos empregos, para não ferir a ordem de classificação publicada.

1.4 A seleção para os empregos públicos de que trata este Edital compreenderá de exames para aferir conhecimentos
e habilidades, mediante aplicação de prova objetiva e discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, e prova de títulos, de
caráter classificatório.

1.5 A convocação para as vagas informadas na Tabela 2.1 deste Edital será feita de acordo com as necessidades
e a conveniência da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, dentro do prazo de validade do concurso.

1.6 Os requisitos para contratação no emprego e suas atribuições estão relacionados no Anexo I deste Edital.
1.7 O conteúdo programático da prova objetiva e discursiva encontra-se no Anexo II deste Edital.
1.8 Não serão fornecidas, por telefone e por e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de

realização da prova objetiva e discursiva. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação
estabelecidas neste Edital.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES: DAS 08H DO DIA 29/03/2012 ÁS 23H59MIN
DO DIA 03/05/2012, OBSERVADO O HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA–DF,

NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.fafipa.org/concurso.

2. DOS EMPREGOS PÚBLICOS
2.1 O código do emprego, os empregos, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, vagas para portador

de deficiência, vagas para afrodescendente, a remuneração inicial bruta e o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos a
seguir:

3. REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO EMPREGO PÚBLICO
3.1 São requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou portador de direitos de cidadania, nos termos do art. 12, II e § 1.º da
Constituição Federal;

b) comprovar o grau de escolaridade exigido para o emprego;
c) encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
d) estar quite com obrigações civis, militares e eleitorais;
e) ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato brasileiro, do sexo masculino;
f) ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições do emprego;
g) comprovar idoneidade moral;
h) apresentar, para fins de investidura nos empregos onde houver a exigência de capacitação profissional específica,

comprovação da inscrição ou a devida regularização junto aos órgãos de classe;
i) possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos;
j) demais exigências contidas neste Edital.

4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1 Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para o candidato que estiver inscrito no Cadastro

Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, até a data da inscrição no Concurso Público, nos termos da Lei
Municipal nº 7.938/2004, do Decreto Municipal nº 1.335/2007, Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, ou comprove
que tenha doado sangue nos últimos 02 (dois) anos, anteriores ao dia da publicação deste Edital, de acordo com o contido nas
Lei Municipal n° 7.044/2003, Lei Municipal nº 7.208/2003 e Decreto Municipal nº 2.099/2008.

4.2 A solicitação de isenção para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa será realizada via internet
e também na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, localizada na Avenida Visconde de Taunay, 950,
Bairro da Ronda, das 9h às 17h, exceto sábado, domingo e feriados.

4.3 Da Isenção – CadÚnico:
4.3.1 O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:

a) solicitar no período das 08h do dia 29/03/2012 às 23h59min do dia 08/04/2012, observado o horário oficial de
Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico
www.fafipa.org/concurso;

b) deverá indicar no Requerimento de Isenção o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico;
c) especificamente para o candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial durante

a realização da prova objetiva e discursiva, deverá no ato do pedido de isenção da taxa de inscrição, indicar claramente no
Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição quais os recursos especiais necessários. O laudo médico, original ou cópia
autenticada, deverá ser enviado, via SEDEX com AR (aviso de Recebimento), em envelope fechado endereçado a Fundação de
Apoio à FAFIPA, conforme o subitem 6.11.2 deste Edital.

4.4 Da Isenção – Doador de Sangue:
4.4.1 O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:

a) solicitar no período das 08h do dia 29/03/2012 às 23h59min do dia 08/04/2012, observado o horário oficial de
Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico
www.fafipa.org/concurso;

b) imprimir e assinar o Requerimento de Isenção;
c) deverá entregar declaração emitida por Bancos de Sangue ou Instituições de Saúde vinculadas ao SUS que

comprove que tenha doado sangue nos últimos 02 (dois) anos, anteriores ao dia da publicação deste Edital, por pelo menos 3
(três) vezes. As três doações de sangue serão válidas somente uma vez para a concessão de isenção da taxa de concurso;

d) especificamente para o candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial
durante a realização da prova objetiva e discursiva, deverá no ato do pedido de isenção da taxa de inscrição, indicar claramente
no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição quais os recursos especiais necessários. O laudo médico, original ou cópia
autenticada, deverá ser enviado, via SEDEX com AR (aviso de Recebimento), em envelope fechado endereçado a Fundação de
Apoio à FAFIPA, conforme o subitem 6.11.2 deste Edital.

e) entregar os documentos comprobatórios elencados nas alíneas b, e c deste subitem pessoalmente ou por
procurador devidamente habilitado através de procuração simples (não há necessidade do reconhecimento de firma na procuração),
no horário das 09h às 17h (horário local) no período de 29/03/2012 à 09/04/2012, na Praça de Atendimento da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, nº 950, Bairro da Ronda, exceto sábado, domingo e
feriados ou enviar os documentos comprobatórios elencados nas alíneas b, e c deste subitem, via SEDEX com AR (Aviso de
Recebimento) até o dia 09/04/2012 em envelope fechado endereçado à Fundação de Apoio à FAFIPA com as informações
abaixo:

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à FAFIPA
Caixa Postal 40
Paranavaí – PR
CEP  87.701 - 970

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR
(ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – DOADOR DE SANGUE)

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
EMPREGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

TABELA 2.1

QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL

NÍVEL MÉDIO (1)

Código do
Emprego Emprego

Carga
Horária
Semanal

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas Portador
de Deficiência

Vagas
Afrodescendente

Remuneração
Inicial Bruta

Taxa de
Inscrição

201 PROFESSOR 20 HORAS – ENSINO
FUNDAMENTAL

20 H 120 + CR(2) 15 15 R$ 745,57

R$ 70,00

202 PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO
INFANTIL

40 H CR(2) - - R$ 1.491,14

(1) Ver os requisitos e atribuições dos empregos no Anexo I deste Edital.
(2) CR = Cadastro de Reserva.
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4.5 No caso previsto no subitem 4.3 deste Edital a Fundação de Apoio à FAFIPA consultará o órgão gestor do CadÚnico
para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.

4.6 No caso previsto no subitem 4.4 deste Edital a Fundação de Apoio à FAFIPA analisará e julgará os pedidos de isenção
da taxa de inscrição e encaminhará os mesmos a Comissão Especial do Concurso Público  para análise e posterior ratificação.

4.7 As informações prestadas no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, bem como os documentos encaminhados,
serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública,
o que acarretará na sua eliminação do Concurso Público e exoneração do emprego.

4.7.1 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos nos subitens 4.3 e 4.4 deste Edital;
d) não apresentar todos os documentos solicitados.

4.8 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico.
4.9 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até o dia 18/04/2012 após as 17h nos endereços

eletrônicos www.pontagrossa.pr.gov.br e www.fafipa.org/concurso e será publicado no Diário Oficial do Município.
4.10 O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá impetrar recurso através do

endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso, no período das 08h do dia 19/04/2012 às 23h59min do dia 20/04/2012 através
do link – Recurso contra o Indeferimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição.

4.11 Se após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento do requerimento de isenção da taxa, o
candidato poderá acessar o endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso, até às 23h59min do dia 03/05/2012, realizar uma
nova Inscrição, gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento para participar do certame.

4.11.1 A inscrição só será confirmada após a quitação do boleto bancário.
4.11.2 O interessado que não tiver seu requerimento de isenção deferido e que não realizar uma nova inscrição na forma

e no prazo estabelecidos neste Edital estará automaticamente excluído do certame.
4.11.3 Os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já são considerados devidamente inscritos no

Concurso Público e poderão consultar o status da sua inscrição no endereço eletrônico da Fundação de Apoio à FAFIPA a partir
do dia 24/04/2012.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das

condições estabelecidas neste Edital.
5.2 As inscrições para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa serão realizadas via internet. Também

será disponibilizado um posto de inscrição com computadores e atendentes para os candidatos que não tem acesso a internet.
5.3 Das inscrições via internet:
5.3.1 Período: das 08h00min do dia 29/03/2012 às 23h59min do dia 03/05/2012, observado horário oficial de Brasília

– DF no endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso.
5.3.2 O candidato deverá, primeiramente, declarar estar ciente das condições exigidas para admissão a função, preencher

o Formulário de Solicitação de Inscrição e se submeter às normas expressas neste Edital.
5.3.3 Após o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição o candidato deverá imprimir o boleto bancário

correspondente ao pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento.
5.4 Das inscrições presenciais:
5.4.1 No período de 29/03/2012 a 03/05/2012 das 09h às 17h, observado o horário local, no seguinte posto de inscrição:

Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, nº 950, Bairro da Ronda,
exceto sábado, domingo e feriados.

5.4.2 No ato da inscrição presencial o candidato, ou seu procurador legal, deverá estar munido obrigatoriamente de:
a) documento de identidade RG do candidato e do procurador;
b) CPF – Cadastro de Pessoa Física do candidato;

5.4.3 Poderá ser feita inscrição por terceiros mediante procuração simples com reconhecimento de firma na procuração,
acompanhada de cópia legível do documento de identidade do candidato e do mandatário. Deverá ser apresentada para cada
candidato inscrito uma procuração específica, a qual ficará retida. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade
pelas informações prestadas na ficha de inscrição por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de
preenchimento.

5.4.4 Após o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição o candidato deverá imprimir o boleto bancário
correspondente ao pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento.

5.5 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária até a data de seu vencimento. Caso
o candidato não efetue o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, o mesmo deverá acessar o endereço eletrônico
www.fafipa.org/concurso, imprimir a segunda via do boleto bancário e realizar o pagamento até o dia 04 de maio de 2012.

5.6 A Fundação de Apoio à FAFIPA, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data
posterior a 04 de maio de 2012.

5.7 As inscrições realizadas com pagamento após esta data não serão acatadas.
5.8 O candidato terá sua inscrição deferida somente após o recebimento, pela Fundação de Apoio à FAFIPA, através

do banco, da confirmação do pagamento de sua taxa de inscrição, no valor estipulado na Tabela 2.1.

6. DA INSCRIÇÃO PARA O PORTADOR DE DEFICIÊNCIA E DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
6.1 Aos portadores de deficiências, nos termos do Artigo 1º da Lei Municipal nº 6.125/1999 e do parágrafo único, do Artigo

1º do Decreto Municipal nº 135/2000 e do Decreto Municipal nº 2.590/2009, serão reservados 10% (dez por cento) das vagas
de cada emprego elencado na Tabela 2.1 deste Edital, durante o processo de validade do Concurso Público, cujas atribuições
sejam compatíveis com a deficiência.

6.2 A pessoa portadora de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas na Lei Municipal nº 6.125/1999,
no Decreto Municipal nº 135/2000 e no Decreto Municipal nº 2.590/2009, participará do Concurso Público em igualdade de
condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao
horário e ao local de aplicação da prova objetiva e discursiva e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

6.2.1 São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o Artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se enquadram nas
categorias de I a V a seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: “O portador de
visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para
o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os
casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea
de quaisquer das condições anteriores (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer e
h) trabalho;
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.

6.3 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência, se aprovado no Concurso Público, terá seu
nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados na condição de portador de deficiência.

6.4 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiências, estas serão preenchidas
pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de classificação.

6.5 Para concorrer como portador de deficiência, o candidato deverá:
6.5.1 no Formulário de Solicitação de Inscrição declarar se pretende participar do concurso como portador de deficiência

e preencher o tipo de deficiência;
6.5.2 enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 04/05/2012

em envelope fechado endereçado à Fundação de Apoio à FAFIPA com as informações abaixo:

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à FAFIPA
Caixa Postal 40
Paranavaí – PR
CEP  87.701 - 970

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR
(LAUDO MÉDICO)

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
EMPREGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

6.6 O candidato portador de deficiência, que no ato da inscrição não declarar essa condição e/ou não enviar o laudo
médico, não poderá interpor recurso em favor de sua situação. O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar
redigido em letra legível, dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa
referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID, bem como o enquadramento previsto no
Art. 4º do Decreto Federal nº 3298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/2004. Só serão considerados os laudos médicos
emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização da inscrição.

6.7 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde, da Lei nº 7.853, de 24
de outubro de 1989, e do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, a opção de concorrer às vagas destinadas aos
portadores de deficiências será desconsiderada, passando, então, o candidato à ampla concorrência.

6.8 Caso não encaminhe o laudo médico no prazo estabelecido no subitem 6.5.2, o candidato será considerado como
não-portador de deficiência, sem direito à reserva de vaga, passando à ampla concorrência.

6.9 Não haverá devolução do laudo médico, tanto original quanto cópia autenticada, e não serão fornecidas cópias dos
mesmos.

6.10 Os candidatos não qualificados como pessoas com deficiências pela Junta Médica do Órgão Público serão
excluídos da listagem de vaga própria, permanecendo apenas na listagem de ampla concorrência, caso não tenham
sido eliminados do Concurso Público.

6.11 Das necessidades especiais:

6.11.1 O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial durante a realização da prova
objetiva e discursiva poderá solicitar este atendimento, conforme previsto no Artigo 40, parágrafos 1º e 2º do Decreto Federal nº
3.298 de 20 de dezembro de 1999, no ato da inscrição, indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição via internet
quais os recursos especiais necessários. As condições específicas disponíveis para realização da prova objetiva e discursiva são:
prova em braile, prova ampliada (fonte 24), fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional
(somente para os candidatos portadores de deficiência) para realização da prova objetiva e discursiva, de até 1 (uma) hora. O
candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova objetiva e discursiva deverá requerê-
lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, no prazo estabelecido no subitem
6.5.2 deste Edital.

6.11.2 O candidato que solicitar atendimento especial, portador de deficiência ou não, deverá  enviar o laudo médico,
original ou cópia autenticada, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 04/05/2012 em envelope fechado endereçado
à Fundação de Apoio à FAFIPA com as informações abaixo:

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à FAFIPA
Caixa Postal 40
Paranavaí – PR
CEP  87.701 - 970

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR
(CONDIÇÃO ESPECIAL)

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
EMPREGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

6.11.3 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, dispor sobre a
espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, se permanente ou temporária, com expressa
referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID, e a sua provável causa ou
origem, justificando o atendimento especial solicitado.

6.11.4 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova objetiva e discursiva poderá solicitar
este atendimento indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição via internet a opção lactante, e deverá enviar
certidão de nascimento do lactente, cópia simples, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 04/05/2012 em envelope
fechado endereçado à Fundação de Apoio à FAFIPA com as informações abaixo:

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à FAFIPA
Caixa Postal 40
Paranavaí – PR
CEP  87.701 - 970

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR
(LACTANTE)

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
EMPREGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

6.11.5 A candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para
essa finalidade e será responsável pela guarda do lactente.

6.11.6 Ao acompanhante não será permitido a utilização de agendas eletrônicas, telefones celulares, gravador ou quaisquer
outros equipamentos eletrônicos ou de comunicação durante a realização do certame.

6.11.7 A candidata que necessitar amamentar, mas estiver sem acompanhante, será impedida de realizar a prova objetiva
e discursiva.

6.11.8 Não será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar amamentar, a título de compensação, durante
o período de realização da prova objetiva e discursiva.

6.11.9 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala de
prova, acompanhada de uma fiscal.

6.11.10 Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, o lactente e uma fiscal, sendo vedada
a permanência de quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata.

6.11.11 O envio desta solicitação não garante ao candidato o atendimento especial. O pedido será deferido ou indeferido
pela Fundação de Apoio à FAFIPA, após criteriosa análise da solicitação.

6.11.12 A solicitação de atendimento especial será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
6.11.13 O deferimento das solicitações especiais estará disponível aos candidatos nos endereços eletrônicos

www.pontagrossa.pr.gov.br e www.fafipa.org/concurso e será publicado no Diário Oficial do Município, a partir da data provável
de 09/05/2012.

6.11.14 O envio da documentação incompleta, fora do prazo acima definido ou por outra via diferente do SEDEX com AR
(Aviso de Recebimento), causará o indeferimento do seu pedido de atendimento especial e fará com que sua solicitação seja
indeferida.

6.11.15 Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento ou da cópia autenticada do laudo médico ou laudo
médico original, e não será fornecidos cópias dos mesmos.

6.11.16 A Fundação de Apoio à FAFIPA não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada dessa
documentação a seu destino.

6.11.17 O candidato poderá impetrar recurso contra o indeferimento de seu atendimento especial na forma do item 17.
6.11.18 A Fundação de Apoio à FAFIPA não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede.

7. DAS VAGAS RESERVADAS PARA O CANDIDATO AFRODESCENDENTE
7.1 Aos candidatos afrodescendentes, nos termos do § 2º, do Artigo 1º da Lei Municipal nº 7.696/2004 e Artigo 1º do

Decreto Municipal nº 4.688/2011, serão reservados 10% (dez por cento) das vagas de cada emprego elencado na Tabela 2.1
deste Edital, durante o processo de validade do Concurso Público.

7.2 O candidato afrodescendente participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação da prova
objetiva e discursiva e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

7.3 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se afrodescendente, se aprovado no Concurso Público, terá seu nome
divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados na condição de afrodescendente.

7.4 O percentual de vagas reservadas ao candidato afrodescendente será observado ao longo do período de validade
do Concurso Público, inclusive em relação às vagas que surgirem ou que forem criadas.

7.5 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas aos afrodescendentes, estas serão preenchidas
pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de classificação.

7.6 Para concorrer como afrodescendente, o candidato deverá, no Formulário de Solicitação de Inscrição, declarar se
pretende participar do concurso como afrodescendente ou não.

7.7 Para efeitos do previsto neste Edital, considerar-se-á afrodescendente as pessoas de raça ou cor: preta, para a
pessoa que assim se identificar; parda, para a pessoa que assim se identificar ou que se declarar como cabocla, cafuza, mameluca
ou qualquer outra raça mestiça de preto com pessoa de outra raça ou cor, conforme o disposto no parágrafo único, incisos I e
II do Artigo 3º do Decreto Municipal nº 4.688/2011.

7.8 A comprovação da afrodescendência far-se-á quando o candidato for convocado para contratação mediante a
apresentação da seguinte documentação:

7.8.1 cópia autenticada de documento oficial onde conste especificada sua raça ou cor; ou
7.8.2 cópia autenticada de documento oficial de parente ascendente por consanguinidade até o 3º grau no qual conste

a indicação da raça ou cor, juntamente com um documento oficial da pessoa comprovando o parentesco.
7.9 A contratação do candidato afrodescendente será precedida de avaliação do candidato pela Comissão Especial de

Acompanhamento do Ingresso dos Afro-Brasileiros, instituída pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
7.10 Caso inexista a indicação da raça ou cor em documento oficial, o candidato será encaminhado a Comissão Especial

de Acompanhamento do Ingresso dos Afro-Brasileiros, constituída nos termos dos Artigos 5º e 6º do Decreto Municipal nº 4.688/
2011.

7.11 Para inscrição como afrodescendente, o candidato deverá observar os procedimentos previstos neste Edital, caso
contrário não concorrerá às vagas reservadas, mas automaticamente às vagas gerais do Concurso Público.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA INSCRIÇÃO
8.1 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, a não ser por anulação

plena deste concurso.
8.2 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação de Inscrição determinará o cancelamento

da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
8.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição.
8.4 Não será aceito, em hipótese alguma, pedido de alteração do emprego para o qual o candidato se inscreveu.
8.5 Não serão aceitas inscrições efetuadas por fax, por via postal ou pelos correios, bem como as pagas em cheque que

venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas em depósito ou transferência bancária e, nem tampouco, as de
programação de pagamento.

8.6 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e a Fundação de Apoio à FAFIPA não se responsabilizam por solicitação de
inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e congestionamento
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

8.7 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias
de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas
por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência
Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503 art. 159, de 23/9/97.

8.8 A falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação, verificada em qualquer
etapa do presente concurso, implicará na eliminação automática do candidato sem prejuízo das cominações legais. Caso a
irregularidade seja constatada após a admissão do candidato, o mesmo será exonerado do emprego pela Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa.

9. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
9.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado nos endereços eletrônicos www.pontagrossa.pr.gov.br e

www.fafipa.org/concurso e será publicado no Diário Oficial do Município, na data provável de 09/05/2012.
9.2 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, conforme o disposto no item

17 deste Edital.
9.3 No edital de deferimento das inscrições, constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às

vagas para portadores de deficiências, às vagas para candidatos afrodescendentes e dos candidatos solicitantes de condições
especiais para a realização da prova objetiva e discursiva.

9.4 A Fundação de Apoio à FAFIPA, quando for o caso, submeterá os recursos à Comissão Especial do Concurso Público
que decidirá sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado através de edital disponibilizado nos endereços eletrônicos
www.pontagrossa.pr.gov.br e www.fafipa.org/concurso e será publicado no Diário Oficial do Município.
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9.5 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do
candidato e apresentado nos locais de realização da prova objetiva e discursiva.

9.6 O candidato que efetivar mais de uma inscrição,  terá confirmada apenas a última, sendo as demais
canceladas.

10. DAS FASES DO CONCURSO
10.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:

11. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
11.1 A prova objetiva e discursiva será aplicada na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, podendo ser

aplicada também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município.
11.1.1 A prova objetiva e discursiva será aplicada na data provável de 20 de maio de 2012, em horário e local a ser

informado através de edital disponibilizado nos endereços eletrônicos www.pontagrossa.pr.gov.br e www.fafipa.org/concurso e
será publicado no Diário Oficial do Município.

11.2 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 1h (uma hora) do horário fixado para o fechamento
do portão de acesso ao local da prova objetiva e discursiva, considerado o horário oficial de Brasília – DF, munido de caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, seu documento oficial de identificação e o Cartão de Informação do Candidato, impresso
pelo endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso.

11.3 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com o local de prova deverá ser emitido no endereço eletrônico
www.fafipa.org/concurso, a partir de 14 de maio de 2012.

11.4 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
11.4.1 prestar as provas sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que contenha, no mínimo,

foto, filiação e assinatura.
11.4.2 realizar as provas sem que sua inscrição esteja previamente confirmada.
11.4.3 ingressar no local de prova, após o fechamento do portão de acesso.
11.4.4 realizar a prova fora do horário ou espaço físico pré-determinados.
11.5 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de prova, durante

a realização da prova objetiva e discursiva, salvo o previsto no subitem 6.11.5 deste Edital.
11.6 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o

registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da prova objetiva e discursiva
e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital.

11.7 Não haverá segunda chamada para as provas, ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado do
Concurso Público.

11.8 O horário de início das provas será o mesmo, ainda que realizadas em diferentes locais.
11.9 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo

ou leitura.
11.10 Após identificado e ensalado, o candidato somente poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) minutos após o

início das provas, acompanhado de um Fiscal.
11.11 Não será permitida, durante a realização das provas, 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 consulta, inclusive códigos e/ou legislação.

11.12 Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido
utilizando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop,
receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.

11.13 A Fundação de Apoio à FAFIPA recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados nos subitens 11.11
e 11.12 no dia de realização das provas. Caso seja necessário o candidato portar algum desses objetos, estes deverão ser
obrigatoriamente acondicionados em envelopes de guarda de pertences fornecidos pela Fundação de Apoio à FAFIPA. Aconselha-
se que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo assim que nenhum som será emitido, inclusive do despertador
caso esteja ativado.

11.14 A Fundação de Apoio à FAFIPA poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos bem como utilizar
detectores de metais.

11.15 A Fundação de Apoio à FAFIPA não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados.
11.16 A Fundação de Apoio à FAFIPA não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos

eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
11.17 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O candidato que estiver armado

será encaminhado à Coordenação.
11.18 Será, também, eliminado e desclassificado do Concurso Público o candidato que incorrer nas seguintes situações:
11.18.1 for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
11.18.2 utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem

expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato;
11.18.3 faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades

presentes ou com os demais candidatos;
11.18.4 fizer anotação de informações relativas às suas  respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio,

que não os permitidos;
11.18.5 recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;
11.18.6 afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
11.18.7 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas e as Folhas da Versão Definitiva;
11.18.8 descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na Folha de Respostas e nas Folhas da Versão Definitiva;
11.18.9 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
11.18.10utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer

etapa do concurso público;
11.18.11não permitir a coleta de sua assinatura;
11.18.12for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;
11.18.13for surpreendido portando qualquer tipo de arma e/ou se negar a entregar a arma à Coordenação;
11.18.14recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
11.18.15caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no

envelope de guarda de pertences, durante a realização das provas.
11.19 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização das provas em razão do afastamento

de candidato da sala de provas.
11.20 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial,

ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso
público.

11.21 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do candidato, constituindo
tentativa de fraude.

11.22 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas e das Folhas da Versão Definitiva, por erro
do candidato.

11.23 A prova objetiva e discursiva terá a duração de 03 (três) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas
e a transcrição das respostas da prova discursiva para as Folhas da Versão Definitiva.

11.24 O candidato somente poderá deixar o local da prova objetiva e discursiva após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta)
minutos do seu início, porém não poderá levar consigo o Caderno de Questões.

11.25 Ao terminar a prova objetiva e discursiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala sua Folha de
Respostas e as Folhas da Versão Definitiva devidamente preenchida e assinada.

11.26 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala até o final do
período estabelecido no subitem 11.23, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas
devidamente preenchida e assinada e as Folhas da Versão Definitiva devidamente preenchidas.

11.27 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala juntos, após entregarem sua Folha de Respostas e as Folhas
da Versão Definitiva e assinarem o termo de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da
sala. Após o fechamento do envelope, o candidato que quiser levar consigo o Caderno de Questões deverá aguardar até o final
do período estabelecido no subitem 11.23, sendo que os demais candidatos serão liberados para retirarem-se da sala.

12. DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA
12.1 Para todos os empregos públicos a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será distribuída e avaliada

conforme a Tabela do item 10 deste Edital.
12.2 Cada questão da prova objetiva terá 05 (cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 01 (uma)

alternativa correta, sendo atribuída pontuação 0 (zero) às questões objetivas com mais de uma opção assinalada, questões sem
opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.

12.3 Para ter sua prova discursiva corrigida, o candidato deverá obter 5,00 (cinco) pontos ou mais na prova objetiva, além
de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

12.4 A prova discursiva para os empregos de que trata este Edital será composta por 02 (três) questões de Conhecimentos
Específicos e Noções de Legislação.

12.4.1 No julgamento da prova discursiva, a Banca Examinadora apreciará, além do conhecimento técnico-científico sobre
a matéria, a sistematização lógica e o nível de persuasão, bem como a adequada utilização do vernáculo.

12.4.2 A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

TABELA 10.1
QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL

NÍVEL MÉDIO

EMPREGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

PROFESSOR 20 HORAS – ENSINO
FUNDAMENTAL E PROFESSOR 40
HORAS – EDUCAÇÃO INFANTIL

1ª

Objet iva

Língua Portuguesa 08 0,25 2,00

Eliminatório e
Classificatório

Matemática 08 0,25 2,00

Conhecimentos Específ icos
e Noções de Legislação

24 0,25 6,00

TOTAL DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA 40 --------------- 10,00 ---------------

Discursiva
Conhecimentos Específ icos
e Noções de Legislação 02 1,00 2,00

Eliminatório e
Classificatório

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS DA PROVA
OBJETIVA E DISCURSIVA

42 --------------- 12,00 ---------------

2ª Títulos De acordo com a Tabela
13.1

--------------- --------------- 3,00 Classificatório

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS --------------- --------------- 15,00 ---------------

a) o atendimento ao tema proposto na questão;
b) a clareza de argumentação/senso crítico;
c) a seletividade de informação;
d) a criatividade/originalidade;
e) a utilização adequada da Língua Portuguesa;

12.4.3 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero), e estará, automaticamente, eliminado do Concurso
Público se:

a) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de manuscrever em letra ilegível ou de
grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;

b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
d) não apresentar as respostas das questões redigidas na VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome

qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos);
f) apresentar sua resposta com extensão inferior a 10 (dez) linhas, conforme o item 12.7 deste Edital.

12.5 A correção da prova discursiva será realizada por uma Banca Examinadora, a qual avaliará os Conhecimentos
Específicos e Noções de Legislação e a adequada utilização da Língua Portuguesa, sendo a pontuação distribuída da seguinte
forma:

a) será atribuída a nota máxima de 1,00 (um) ponto para cada questão.
12.5.1 O candidato para ser considerado aprovado na prova discursiva deverá obter nota diferente de zero.
12.6 A folha da VERSÃO DEFINITIVA será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. As folhas para

rascunho, no caderno de prova, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação da prova
discursiva.

12.7 O candidato disporá de 10 (dez) linhas no mínimo, e 15 (quinze) linhas no máximo para elaborar a resposta de cada
questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora
do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

12.8 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, acarretará
em descontos na pontuação atribuída ao candidato nesta fase.

13 DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
13.1 A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada para todos os empregos e somente serão avaliados os

títulos dos candidatos considerados aprovados na prova discursiva.
13.2 Os candidatos interessados em participar da prova de títulos, deverão:

a) preencher o Formulário de Cadastro de Títulos disponível no endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso, no
período das 08h do dia 14/05/2012 às 23h59min do dia 19/05/2012.

b) após completado o preenchimento, imprimir duas vias do Comprovante de Cadastro dos Títulos e reter uma para si;
c) no dia da prova objetiva e discursiva, entregar ao fiscal recebedor dos documentos pertinentes à prova de títulos

as fotocópias autenticadas dos documentos comprobatórios dentro de envelope lacrado ou enviar uma das vias do Comprovante
de Cadastro dos Títulos, juntamente com os documentos comprobatórios cadastrados via Sedex com AR (Aviso de Recebimento)
para o endereço informado nas etiquetas geradas junto com o Comprovante de Cadastro dos Títulos, no período de 14/05/2012
a 21/05/2012.

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à FAFIPA
Caixa Postal 40
Paranavaí – PR
CEP  87.701 - 970

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR
(PROVA DE TÍTULOS)

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
EMPREGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

13.3 A documentação comprobatória dos títulos poderá ser recebida no mesmo dia de realização da prova
objetiva e discursiva, na data provável de 20/05/2012. Não serão aceitos envelopes abertos ou que não estiverem
devidamente lacrados.

13.4 Poderão participar da prova de títulos os candidatos que possuírem especialização, mestrado, doutorado ou experiência
profissional compatível ao emprego que concorrem. Os títulos de especialização, mestrado e doutorado serão comprovados
mediante Certificado ou Diploma de Conclusão de Curso, expedido por instituição oficial e reconhecido pelo MEC, conforme
Resolução CNE nº 01, de 03 de abril de 2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 08 de junho de 2007, acompanhados
do respectivo histórico escolar, e a experiência profissional será comprovada conforme o subitem 13.10 deste Edital.

13.5 A prova de títulos será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 3,00 (três) pontos, de acordo com a Tabela 13.1 deste
Edital.

13.6 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas por cartório
competente.

13.7 O candidato deverá apresentar, juntamente com os documentos pertinentes a prova de títulos, cópia
autenticada do certificado ou diploma de conclusão do curso de graduação, sob pena de não avaliação dos títulos.

13.8 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser organizados na mesma ordem cadastrada pelo candidato
no Formulário de Cadastro de Títulos.

13.9 Uma via do Comprovante de Cadastro dos Títulos deverá ser encaminhada juntamente com os documentos.
13.9.1 Não serão avaliados os documentos:

a) entregues ou postados fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no Edital de Abertura e no Edital de

TABELA 13.1
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ITEM
DESCRIÇÃO
DO TÍTULO

FORMA DE
COMPROVAÇÃO

MÁXIMO
DE

TÍTULOS

VALOR
UNITÁRIO
(PONTOS)

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

01

Título de

Doutorado

em nível de

pós-

graduação

stricto sensu,

compatível

ao emprego

a que

concorre.

Diploma,

devidamente

registrado e

Histórico Escolar,

nos termos da

legislação vigente

no período de

realização do

curso.

01 1,00 1,00

02

Título de

Mestre em

nível de pós-

graduação

stricto sensu,

compatível

ao emprego

a que

concorre.

Diploma,
devidamente
registrado e
Histórico Escolar,
nos termos da
legislação vigente
no período de
realização do
curso.

01 0,50 0,50

03

Título de

Especialista

em nível de

pós-

graduação

lato sensu,

com carga

horária

mínima de

360

horas/aula,

compatível

ao emprego

a que

concorre.

Diploma,

devidamente

registrado e

Histórico Escolar,

nos termos da

legislação vigente

no período de

realização do

curso.

02 0,25 0,50

04

Experiência

profissional

na área do

emprego

pretendido.

Comprovação

conforme o item

13.10

Máximo

de 5

(cinco)

anos

0,2 pontos

por ano

(0,000549

por dia)

1,00

TOTAL DA PROVA DE TÍTULOS 3,00
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convocação para a realização da prova de títulos;
b) que não forem cadastrados no sistema;
c) que não preencherem devidamente os requisitos exigidos para sua comprovação;
d) cuja fotocópia esteja ilegível;
e) cuja fotocópia não esteja autenticada;
f) sem data de expedição;
g) sem tradução juramentada, se expedido fora do país;
h) desacompanhados do certificado ou diploma de conclusão do curso de graduação, nos termos do item 13.7 deste item;
i) adquiridos antes da graduação exigida como requisito do emprego.

13.9.2 Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e respectivos registros,
e se deles constarem todos os dados necessários à identificação das instituições e dos órgãos expedidores e à perfeita avaliação
do documento.

13.9.3 Na avaliação dos documentos, os títulos apresentados que excederem ao limite máximo de pontos estabelecidos
na Tabela 13.1 deste item não serão considerados.

13.9.4 Cada título será considerado uma única vez e para uma única situação. Dessa forma, o documento será avaliado
para atender a um critério.

13.9.5 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos na Tabela 13.1 deste item.
13.9.6 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos apresentados, o

candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.
13.9.7 Os diplomas de conclusão de cursos expedidos por instituições estrangeiras somente serão considerados se

devidamente revalidados por instituição competente, na forma da legislação vigente e deverão estar acompanhados de tradução
pública juramentada.

13.9.8 Os diplomas de pós-graduação em nível de especialização deverão conter a carga horária cursada.
13.10 A comprovação de tempo de serviço será feita por meio de apresentação de:

a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (Folha de identificação onde constam número e série,
e folha de contrato de trabalho) acompanhada obrigatoriamente de declaração do empregador onde conste claramente a
identificação do serviço realizado, o período de início e término/atual do contrato de trabalho e descrição das atividades executadas,
além de cópia do diploma de conclusão do curso de graduação cópia dos documentos pré-requisitos para o emprego, quando
for o caso;

b) cópia de certidão ou declaração, no caso de órgão público, informando claramente o serviço realizado, o período
de início e término/atual e descrição das atividades executadas, além de cópia do diploma de conclusão do curso de graduação
e cópia dos documentos pré-requisitos para o emprego, quando for o caso.

13.10.1 Os documentos relacionados no subitem 13.10 deste Edital deverão ser emitidos pelo setor de pessoal ou recursos
humanos, devendo estar devidamente datado, assinado e impresso em papel timbrado, sendo obrigatória a identificação do
emprego e nome do signatário do documento.

13.11 Não será admitida, sob hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos documentos.
13.12 É de exclusiva responsabilidade do candidato o envio dos documentos e a comprovação dos títulos.
13.13 As cópias, declarações e documentos apresentados não serão devolvidas em hipótese alguma.
13.14 Será atribuída pontuação 0 (zero) ao candidato que não entregar os documentos no prazo estabelecido e/ou enviá-

los de forma não compatível com este Edital.
13.15 O cálculo do resultado da experiência profissional previsto no item 04 da Tabela 13.1 será a multiplicação dos dias

trabalhados pelo valor de 0,000549 pontos.
13.16 Não haverá segunda chamada para entrega de documentos pertinentes à prova de títulos.
13.17 A relação com a nota obtida na prova de títulos será publicada em edital, através do endereço eletrônico www.fafipa.org/

concurso.
13.18 Quanto ao resultado da prova de títulos, será aceito recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de

publicação mencionada no item anterior, e na forma descrita no item 17 deste Edital.

14. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
14.1 O gabarito preliminar e os cadernos de questões serão divulgados 01 (um) dia após a aplicação da prova objetiva

e discursiva, no endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso.
14.2 Quanto ao gabarito preliminar e os cadernos de questões divulgados caberá interposição de recurso, devidamente

fundamentado, nos termos do item 17 deste Edital.

15. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
15.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos.
15.2 A Nota Final dos candidatos habilitados para todos os empregos públicos de que trata este Edital será igual a soma

das notas das provas objetiva, discursiva e de títulos.
15.3 Para todos os empregos públicos, na hipótese de igualdade da nota final e como critério de desempate, terá

preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade superior a 60 (sessenta) anos até o último dia de inscrição,

conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003) – critério válido para todos
os empregos públicos;

b) tiver a maior nota em Conhecimentos Específicos e Noções de Legislação;
c) tiver a maior nota em Língua Portuguesa;
d) tiver a maior nota em Matemática;
e) tiver a maior nota na prova de títulos, quando houver;
f) tiver maior idade.

15.4 O resultado final do Concurso Público será publicado por meio de três listagens, a saber:
a) Lista por Emprego, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como portador

de deficiência e afrodescendente em ordem de classificação;
b) Lista por Emprego, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados, inscritos como portador de

deficiência em ordem de classificação;
c) Lista por Emprego, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados, inscritos como afrodescendente

em ordem de classificação.

16. DA ELIMINAÇÃO
16.1 Será eliminado o candidato que
16.1.1 não estiver presente na sala ou local de provas no horário determinado para o seu início;
16.1.2 for surpreendido, durante a execução da prova objetiva, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de

material não autorizado,conforme os subitens 11.11 e 11.12, ou praticando qualquer modalidade de fraude;
16.1.3 for surpreendido, durante a realização da prova objetiva e discursiva, portando ou usando qualquer aparelho

eletrônico nas dependências do local de prova, inclusive aparelhos celulares;
16.1.4 não atingir, nas provas a pontuação miníma para ser considerado classificado/aprovado;
16.1.5 se inserir nos demais casos de eliminação previstos neste Edital.

17. DOS RECURSOS
17.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Fundação de Apoio à FAFIPA no prazo de 02

(dois) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos:
17.1.1 contra o indeferimento da inscrição nas condições: isenção da taxa de inscrição, pagamento não confirmado,

condição especial,  inscrição como portador de deficiência e inscrição como afrodescendente;
17.1.2 contra as questões da prova objetiva e do gabarito preliminar;
17.1.3 contra o resultado da prova objetiva;
17.1.4 contra o resultado da prova discursiva;
17.1.5 contra o resultado da prova de títulos;
17.1.6 contra a classificação final.
17.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos

recursos no endereço eletrônico da www.fafipa.org/concurso, sob pena de perda do prazo recursal.
17.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio disponível no endereço eletrônico www.fafipa.org/

concurso.
17.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados com citação da bibliografia.
17.5 Os recursos interpostos fora do respectivo prazo não serão aceitos.
17.6 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados.
17.7 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 17.1.
17.8 Admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato, relativamente ao gabarito preliminar divulgado, não

sendo aceitos recursos coletivos.
17.9 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar, por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão

recorrigidas de acordo com o novo gabarito.
17.10 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado

da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito, independentemente de os candidatos terem recorrido. No caso de
anulação de questão(ões) integrante(s) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos,
inclusive aos que não tenham interposto recurso.

17.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação
do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação.

17.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.
17.13 Recurso interposto fora do prazo estabelecido neste Edital não será analisado.
17.14 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
17.15 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato.
17.16 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo ou contra

resultado final definitivo nas demais fases.
17.17 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
17.18 Os recursos serão analisados e somente serão divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no endereço

eletrônico www.fafipa.org/concurso. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
17.19 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio à FAFIPA, empresa responsável pela organização do certame, constitui

última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões
adicionais.

18. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
18.1 O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo Prefeito

Municipal e publicado na Diário Oficial do Município e nos endereços eletrônicos www.pontagrossa.pr.gov.br e www.fafipa.org/
concurso, em duas listas, por Emprego, em ordem classificatória, com pontuação: uma lista contendo a classificação de todos os
candidatos, inclusive a de pessoas portadoras de deficiências e afrodescendentes e outra somente com a classificação dos
candidatos portadores de deficiências e afrodescendentes.

19. DAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA CONTRATAÇÃO
19.1 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação.
19.2 Possuir Cédula de Identidade (RG).
19.3 Possuir Cadastro de Pessoa Física na Secretaria da Receita Federal (CPF).
19.4 Possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
19.5 Ser brasileiro nato, naturalizado, ou estrangeiro na forma da lei.
19.6 Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar.
19.7 Estar em gozo dos direitos civis e políticos.
19.8 Gozar de boa saúde física e mental, comprovadas através de exame médico pré-admissional.
19.9 Será eliminado do Concurso  o candidato que for considerado inapto, nos exames pré-admissionais.
19.10 Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração pública direta ou indireta de qualquer unidade

da federação ou de empresa privada, nos últimos 5(cinco) anos anteriores ao inicio do período de inscrições deste Concurso
Público.

19.11 Não ter registro de antecedentes criminais.
19.12 Prova de quitação com a Justiça Eleitoral.
19.13 Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso exigido no Edital.
19.14 Comprovante de Registro no órgão de classe, quando exigido.
19.15 Comprovante de Residência
19.16 Nº do PIS/PASEP ativo.
19.17 Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos órgãos da Administração Direta,

Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual, ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia
Mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público, ou qualquer um dos Poderes,
exceto naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.

19.18 Não haver contra si condenação criminal transitada em julgado.
19.19 Apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio e, se casado(a), a do cônjuge.
19.20 Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e de compatibilidade

de horário para o exercício de mais um cargo, quando acumulável.
19.21 O candidato que não apresentar a referida documentação no ato da admissão será considerado desclassificado do

certame.
19.22 O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu telefone e endereço junto ao Departamento de Recursos

Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. O órgão promotor do Concurso Público e a empresa executora não se
responsabilizam por contatos não estabelecidos em decorrência de mudanças de endereço e telefone dos candidatos.

19.23 Os candidatos portadores de necessidades especiais, se aprovados e classificados, serão submetidos a perícia
médica para a verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do emprego.

19.24 Caso a perícia médica conclua negativamente quanto à compatibilidade e habilitação do candidato para o exercício
do emprego, este não será considerado apto à contratação e deixará sua vaga disponível para o próximo candidato na ordem
de classificação.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a

providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente
divulgado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa nos endereços eletrônicos www.pontagrossa.pr.gov.br e www.fafipa.org/
concurso.

20.2 O servidor nomeado para o emprego de provimento efetivo em virtude de Concurso Público adquire estabilidade após
três anos de efetivo exercício. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o emprego de provimento efetivo ficará sujeito
a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão
objetos de avaliação por comissão especial designada para esse fim, com vista à aquisição da estabilidade.

20.3 Os documentos emitidos no exterior deverão estar acompanhados de tradução pública juramentada.
20.4 Ao efetuar a sua inscrição, o candidato assume o compromisso tácito de aceitar as condições estabelecidas neste

Edital e na Legislação pertinente.
20.5 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, mesmo que já

tenha sido divulgado o resultado deste Concurso Público e embora tenha obtido aprovação, levará a sua eliminação, sem direito
a recurso, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição.

20.6 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso, valendo, para
esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial do Município.

20.7 A inobservância, por parte do candidato, de qualquer prazo estabelecido em convocações será considerada, em
caráter irrecorrível, como desistência.

20.8 A Fundação de Apoio à FAFIPA não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este
Concurso Público.

20.9 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial, durante a realização do certame,
poderá requerer através de solicitação assinada pelo próprio candidato, via FAX (44) 3422-9352, anexando documentos que
comprovem tal alteração, com expressa referência ao Concurso, Emprego e número de Inscrição.

20.10 Não serão fornecidas, por telefone e por e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização da
prova objetiva e discursiva e demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação estabelecidas
neste Edital.

20.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público, ouvida a Fundação de Apoio à
FAFIPA.

20.12 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Ponta Grossa/PR, 28 de março de 2012.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

ANEXO I DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2012
 EMPREGOS DE PROF. ENSINO FUNDAMENTAL E PROF. ED. INFANTIL

Emprego: 201 – PROFESSOR 20 HORAS – ENSINO FUNDAMENTAL
Requisito: Formação em Magistério em Nível Médio, na modalidade Normal, acrescida de uma licenciatura plena em área

específica ou Curso Normal Superior ou Formação em Nível Superior, em curso de graduação plena em Pedagogia.
Atividades relacionadas ao emprego: Exerce a docência na Rede Municipal de Ensino, transmitindo os conteúdos

pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; Exerce atividades técnico-
pedagógicas que dão suporte direto às atividades de ensino; Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem
e propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados; Desenvolve o educando para o
exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co-participação e co-responsabilidade de cidadão perante
sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação social;Administra, planeja, organiza e coordena
a execução de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes;
Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar;
Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta
pedagógica; Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;
Participa do planejamento geral da escola; Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da escolha do livro
didático; Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos e outros eventos da área
educacional e correlatos; Acompanha e orienta estagiários; Zela pela integridade física e moral do aluno; Participa da elaboração
e avaliação de propostas curriculares; Participa da elaboração de projetos pedagógicos, especialmente da elaboração, execução
e avaliação do projeto pedagógico da escola; Participa de reuniões interdisciplinares; Confecciona material didático; Realiza
atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e outros locais similares; Avalia e participa do encaminhamento dos
alunos com deficiências para os setores específicos de atendimento; Seleciona, apresenta e revisa conteúdos; Participa do
processo de inclusão do aluno com deficiências no ensino regular; Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de
cultura, grêmios estudantis e similares; Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade; Orienta
e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o aluno para o exercício da cidadania; Incentiva
o gosto pela leitura; Desenvolve a auto-estima do aluno; Participa da elaboração e aplicação do regimento da escola; Orienta
o aluno quanto à conservação da escola e dos seus materiais e equipamentos; Contribui para a aplicação da política pedagógica
do Município e para o cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as
atividades de ensino/ aprendizagem; Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento; Analisa
dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa de estudos e pesquisas em sua área de
atuação; Mantém atualizados os registros de aula, frequência e aproveitamento escolar do aluno; Zela pelo cumprimento da
legislação escolar e educacional; Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; Apresenta propostas que visem à
melhoria da qualidade do ensino; Participa da gestão democrática da unidade escolar; Busca o aprimoramento constante através
de leituras, estudos, cursos, congressos e outros meios que possam aprofundar conhecimentos para o exercício do trabalho;
Executa outras atividades correlatas.

Emprego: 202 – PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO INFANTIL
Requisito: Formação em Magistério em Nível Médio, na modalidade Normal, acrescida de uma licenciatura plena em área

específica ou Curso Normal Superior ou Formação em Nível Superior, em curso de graduação plena em Pedagogia.
Atividades relacionadas ao emprego: Exerce a docência na Rede Municipal de Ensino, transmitindo os conteúdos

pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; Exerce atividades técnico-
pedagógicas que dão suporte direto às atividades de ensino; Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem
e propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados; Desenvolve o educando para o
exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co-participação e co-responsabilidade de cidadão perante
sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação social;Administra, planeja, organiza e coordena
a execução de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes;
Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar;
Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta
pedagógica; Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;
Participa do planejamento geral da escola; Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da escolha do livro
didático; Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos e outros eventos da área
educacional e correlatos; Acompanha e orienta estagiários; Zela pela integridade física e moral do aluno; Participa da elaboração
e avaliação de propostas curriculares; Participa da elaboração de projetos pedagógicos, especialmente da elaboração, execução
e avaliação do projeto pedagógico da escola; Participa de reuniões interdisciplinares; Confecciona material didático; Realiza
atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e outros locais similares; Avalia e participa do encaminhamento dos
alunos com deficiências para os setores específicos de atendimento; Seleciona, apresenta e revisa conteúdos; Participa do
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processo de inclusão do aluno com deficiências no ensino regular; Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de
cultura, grêmios estudantis e similares; Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade; Orienta
e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o aluno para o exercício da cidadania; Incentiva
o gosto pela leitura; Desenvolve a auto-estima do aluno; Participa da elaboração e aplicação do regimento da escola; Orienta
o aluno quanto à conservação da escola e dos seus materiais e equipamentos; Contribui para a aplicação da política pedagógica
do Município e para o cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as
atividades de ensino/ aprendizagem; Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento; Analisa
dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa de estudos e pesquisas em sua área de
atuação; Mantém atualizados os registros de aula, frequência e aproveitamento escolar do aluno; Zela pelo cumprimento da
legislação escolar e educacional; Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; Apresenta propostas que visem à
melhoria da qualidade do ensino; Participa da gestão democrática da unidade escolar; Busca o aprimoramento constante através
de leituras, estudos, cursos, congressos e outros meios que possam aprofundar conhecimentos para o exercício do trabalho;
Executa outras atividades correlatas.

ANEXO II DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO  Nº 003/2012
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

EMPREGO: 201 – PROFESSOR 20 HORAS – ENSINO FUNDAMENTAL
Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central

defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2.
Tipologia e gêneros textuais. 3. Emprego dos pronomes demonstrativos. 4. Relações semânticas estabelecidas entre orações,
períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 5. Relações de
sinonímia e de antonímia. 6. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado)
e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 7. Emprego do acento grave. 8. Emprego dos sinais de
pontuação e suas funções no texto. 9. Ortografia. 10. Concordâncias verbal e nominal. 11. Regências verbal e nominal. 12.
Emprego de tempos e modos verbais.

Matemática: 1. Conjuntos: caracterização, pertinência, inclusão, igualdade e intervalos. 2. Conjuntos numéricos. 3. Operações:
união, interseção, diferença. 4. Composição de funções. 5. Função inversa. 6. Principais funções elementares: 1° grau, 2° grau.
7. Médias aritméticas e geométricas. 8. Progressões aritméticas e geométricas. 09. Trigonometria. 10. Geometria. 11. Regra de
três simples e composta. 12. Juros e porcentagem.

Conhecimentos Específicos e Noções de Legislação: Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) Constituição Federal: Dos Princípios Fundamentais; CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA  E DO
DESPORTO – Seção I.  Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – LDB 9394/96: noções de organização da educação básica e princípios e fins da educação nacional;
Parecer CNE/CEB nº 22/2009, aprovado em 9 de dezembro de 2009 - Diretrizes Operacionais para a implantação do Ensino
Fundamental de 9 (nove) anos; Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em 7 de abril de 2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a Educação Básica; Parecer CNE/CEB nº 4/2008, de 20 de fevereiro de 2008; Atendimento Educacional Especial:
aspectos legais; Educação Inclusiva - Orientações pedagógicas;  a prática educativa e autonomia do professor e do educando;
saberes necessário a prática pedagógica; relação Teoria/Prática: práxis pedagógica; evasão, repetência e fracasso escolar;
Teorias da Educação: as teorias não-críticas, as crítico - reprodutivistas , a crítica da educação , escola e democracia; O planejamento
na educação: a problemática atual, a ressignificação da Prática do Planejamento, os fundamentos Histórico-Antropológicos, o
processo de Planejamento, os tipos e níveis de Planejamento, a estrutura e elaboração do Projeto de Ensino-Aprendizagem, a
estrutura e elaboração do Projeto Político-Pedagógico; Práticas de avaliação: observação, registro, portfólios, etc; a avaliação
como processo de mediação, como práxis transformadora. Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – Profa;
Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª. à 4ª. Série; alfabetização e letramento: conceito; práticas pedagógicas;  Pressupostos
teórico-metodológicos do trabalho docente na educação básica: o trabalho do professor: organização e gestão do cotidiano.

Referências Bibliográficas:
BRASIL. Conselho Nacional da Educação, Câmara de Educação Básica. Parecer 22/2009. Diretrizes Operacionais para

a implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE/CEB, 2010.
BRASIL. Centro Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. Parecer 07/2010. Diretrizes Curriculares Nacionais

para Educação Básica. Brasília CNE/CEB, 2010.
FÁVERO, E. A. G; PANTOJA, L.M.P.; MANTOAN, M. T. E. Atendimento educacional especializado: aspectos legais e

orientações pedagógicas. São Paulo: MEC/SEESP, 2007.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática educativa. 36 ª edição. São Paulo: Paz e Terra.

Coleção Saberes. 1996.
MARCHESI, A.; HERNÁNDEZ GIL, C (org.). Fracasso escola: uma perspectiva multicultural. Porto Alegre: ARTMED, 2004.
SAVIANI, D. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre a educação política. 40ed.

Campinas, SP: Autores Associados, 2008.
VASCONCELLOS, C. Dos S. PLANEJAMENTO: PROJETO DE ENSINOAPRENDIZAGEM E PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO São Paulo: Libertad, 2005. 205 p. (cadernos pedagógicos do libertad; n.1). BBE.
VASCONCELLOS, C. Dos S. AVALIAÇÃO DA  APRENDIZAGEM: PRÁTICAS DE MUDANÇA: POR UMA PRÁXIS

TRANSFORMADORA. São Paulo: Libertad, 2003. (cadernos pedagógicos do Libertad ; n.6). BBE.
VEIGA, I. P. A. Inovações e projeto político-pedagógico:  uma relação regulatória ou emancipatória? Cadernos Cedes,

Campinas, v. 23, n. 61, p. 267-281, dez. 2003. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br.
LDB 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

EMPREGO: 202 – PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO INFANTIL
Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central

defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2.
Tipologia e gêneros textuais. 3. Emprego dos pronomes demonstrativos. 4. Relações semânticas estabelecidas entre orações,
períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 5. Relações de
sinonímia e de antonímia. 6. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado)
e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 7. Emprego do acento grave. 8. Emprego dos sinais de
pontuação e suas funções no texto. 9. Ortografia. 10. Concordâncias verbal e nominal. 11. Regências verbal e nominal. 12.
Emprego de tempos e modos verbais.

Matemática: 1. Conjuntos: caracterização, pertinência, inclusão, igualdade e intervalos. 3. Conjuntos numéricos. 4. Operações:
união, interseção e diferença. 5. Composição de funções. 6. Função inversa. 7. Principais funções elementares: 1° grau, 2° grau.
8. Médias aritméticas e geométricas. 9. Progressões aritméticas e geométricas. 10. Trigonometria. 11. Geometria.  12. Regra de
três simples e composta. 13. Juros e porcentagem.

Conhecimentos Específicos e Noções de Legislação: Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Constituição Federal: Dos Princípios Fundamentais; CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA  E DO
DESPORTO – Seção I. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – LDB 9394/96: noções de organização da educação básica e princípios e fins da educação nacional;
Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em 7 de abril de 2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica;
Parecer CNE/CEB nº 20/2009, aprovado em 11 de novembro de 2009 - Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil; Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil – 2010; Atendimento Educacional Especial: aspectos
legais; Educação Inclusiva - Orientações pedagógicas;  a prática educativa e autonomia do professor e do educando; saberes
necessário a prática pedagógica; relação Teoria/Prática: práxis pedagógica; Teorias da Educação: as teorias não-críticas, as crítico
– reprodutivistas, a crítica da educação , escola e democracia; O planejamento na educação: a problemática atual, a ressignificação
da Prática do Planejamento, os fundamentos Histórico-Antropológicos, o processo de Planejamento, os tipos e níveis de Planejamento,
a estrutura e elaboração do Projeto de Ensino-Aprendizagem, a estrutura e elaboração do Projeto Político-Pedagógico; Educação
Infantil: histórico,  concepções, os embates entre concepções educacionais – família e instituição , educação e assistência,
puericultura e higiene, jogos e brincadeiras,  desenvolvimento, cognição e recreação. Práticas de avaliação: observação, registro,
portfólios, etc; a avaliação como processo de mediação, como práxis transformadora.

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil; Pressupostos teórico-metodológicos do trabalho docente na
educação infantil: o trabalho do professor: organização e gestão do cotidiano.

Referências Bibliográficas:
BRASIL. Conselho Nacional da Educação, Câmara de Educação Básica. Parecer 20/2009. Revisão das Diretrizes

Curriculares Nacionais para Educação Infantil. Brasília: CNE/CEB, 2009.
BRASIL.  Conselho Nacional de Educação,  Câmara de Educação Básica. Parecer 07/2010. Diretrizes Curriculares

Nacionais para Educação Básica. Brasília: CNE/CEB, 2010.
FAVERO, E. A. G; PANTOJA, L.M.P.; MANTOAN, M. T. E. Atendimento educacional especializado: aspectos legais e

orientações pedagógicas. São Paulo: MEC/SEESP, 2007.
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EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 002/2012
EMPREGO: ORIENTADOR SOCIAL

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO
a realização de TESTE SELETIVO, sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, na modalidade emprego público, de
caráter temporário, para a atuação no Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM ADOLESCENTE / SERVIÇO
SOCIOEDUCATIVO, instituído pela Lei Federal nº 11.692/2008.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Teste Seletivo a que se refere o presente Edital será executado pelo Fundação de Apoio à FAFIPA, com sede na

Av. Gabriel Esperidião, s/n, Parque Morumbi, CEP 87.703-000, Paranavaí/PR, endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso e

correio eletrônico candidato@fafipa.org.
1.2 A seleção destina-se ao provimento de vagas existentes para a atuação na Secretaria Municipal de Assistência Social,

de acordo com a Tabela 2.1 e, ainda, as que surgirem no decorrer do prazo de validade do Teste Seletivo, que será de 02 (dois)
anos, podendo ser prorrogável por igual período, a contar da data de homologação do certame, a critério da administração da
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

1.3 O contrato de trabalho será por prazo indeterminado, enquanto forem mantidos os repasses de recursos do Governo
Federal para custeio do pessoal através deste Teste Seletivo, conforme orientações previstas na Medida Provisória nº 411, de 28
de dezembro de 2007 e Instrução Operacional nº 03/2008 SNAS/MDSCF de 11 de março de 2008.

1.4 A convocação dos candidatos aprovados somente será realizada após a admissão de todos os aprovados nos Testes
Seletivos anteriores para os mesmos empregos, para não ferir a ordem de classificação publicada.

1.5 A seleção para o emprego público de que trata este Edital compreenderá de exames para aferir conhecimentos e
habilidades, mediante aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, e prova de títulos, de caráter classificatório.

1.6 A convocação para as vagas informadas na Tabela 2.1 deste Edital será feita de acordo com as necessidades
e a conveniência da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, dentro do prazo de validade do teste seletivo.

1.7 Os requisitos para investidura no emprego e suas atribuições estão relacionados no Anexo I deste Edital.
1.8 O conteúdo programático da prova objetiva encontra-se no Anexo II deste Edital.
1.9 Não serão fornecidas, por telefone e por e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de

realização da prova objetiva. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas
neste Edital.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES: DAS 08H DO DIA 29/03/2012 ÁS 23H59MIN
DO DIA 03/05/2012, OBSERVADO O HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA–DF,

NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.fafipa.org/concurso

2. DO EMPREGO
2.1 O código do emprego, o emprego, a carga horária semanal, vagas para ampla concorrência, vagas para portador

de deficiência, vagas para afrodescendente, a remuneração inicial bruta e o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos a
seguir:

3. REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO EMPREGO PÚBLICO
3.1 São requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou portador de direitos de cidadania, nos termos do art. 12, II e § 1.º da
Constituição Federal;

b) comprovar o grau de escolaridade exigido para o emprego;
c) encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
d) estar quite com obrigações civis, militares e eleitorais;
e) ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato brasileiro, do sexo masculino;
f) ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições do emprego;
g) comprovar idoneidade moral;
h) apresentar, para fins de investidura nos empregos onde houver a exigência de capacitação profissional específica,

comprovação da inscrição ou a devida regularização junto aos órgãos de classe;
i) possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos;
j) demais exigências contidas neste Edital.

4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1 Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para o candidato que estiver inscrito no Cadastro

Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, até a data da inscrição no Teste Seletivo, nos termos da Lei
Municipal nº 7.938/2004, do Decreto Municipal nº 1.335/2007, Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, ou comprove
que tenha doado sangue nos últimos 02 (dois) anos, anteriores ao dia da publicação deste Edital, de acordo com o contido nas
Lei Municipal n° 7.044/2003, Lei Municipal nº 7.208/2003 e Decreto Municipal nº 2.099/2008.

4.2 A solicitação de isenção para o Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa será realizada via internet e
também na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, localizada na Avenida Visconde de Taunay, 950, Bairro
da Ronda, das 9h às 17h, exceto sábado, domingo e feriados.

4.3 Da Isenção – CadÚnico:
4.3.1 O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:

a) solicitar no período das 08h do dia 29/03/2012 às 23h59min do dia 08/04/2012, observado o horário oficial de
Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico
www.fafipa.org/concurso;

b) deverá indicar no Requerimento de Isenção o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico;
c) especificamente para o candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial durante

a realização da prova objetiva, deverá no ato do pedido de isenção da taxa de inscrição, indicar claramente no Requerimento
de Isenção da Taxa de Inscrição quais os recursos especiais necessários. O laudo médico, original ou cópia autenticada, deverá
ser enviado, via SEDEX com AR (aviso de Recebimento), em envelope fechado endereçado a Fundação de Apoio à FAFIPA,
conforme o subitem 6.11.2 deste Edital.

4.4 Da Isenção – Doador de Sangue:
4.4.1 O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:

a) solicitar no período das 08h do dia 29/03/2012 às 23h59min do dia 08/04/2012, observado o horário oficial de
Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico
www.fafipa.org/concurso;

b) imprimir e assinar o Requerimento de Isenção;
c) deverá entregar declaração emitida por Bancos de Sangue ou Instituições de Saúde vinculadas ao SUS que

comprove que tenha doado sangue nos últimos 02 (dois) anos, anteriores ao dia da publicação deste Edital, por pelo menos 3
(três) vezes. As três doações de sangue serão válidas somente uma vez para a concessão de isenção da taxa do teste seletivo;

d) especificamente para o candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial
durante a realização da prova objetiva, deverá no ato do pedido de isenção da taxa de inscrição, indicar claramente no
Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição quais os recursos especiais necessários. O laudo médico, original ou cópia
autenticada, deverá ser enviado, via SEDEX com AR (aviso de Recebimento), em envelope fechado endereçado a Fundação de
Apoio à FAFIPA, conforme o subitem 6.11.2 deste Edital.

e) entregar os documentos comprobatórios elencados nas alíneas b, e c deste subitem pessoalmente ou por
procurador devidamente habilitado através de procuração simples (não há necessidade do reconhecimento de firma na procuração),
no horário das 09h às 17h (horário local) no período de 29/03/2012 à 09/04/2012, na Praça de Atendimento da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, nº 950, Bairro da Ronda, exceto sábado, domingo e
feriados ou enviar os documentos comprobatórios elencados nas alíneas b, e c deste subitem, via SEDEX com AR (Aviso de
Recebimento) até o dia 09/04/2012 em envelope fechado endereçado à Fundação de Apoio à FAFIPA com as informações
abaixo:

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à FAFIPA
Caixa Postal 40
Paranavaí – PR
CEP  87.701 - 970

Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR
(ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – DOADOR DE SANGUE)

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
EMPREGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

4.5 No caso previsto no subitem 4.3 deste Edital a Fundação de Apoio à FAFIPA consultará o órgão gestor do CadÚnico
para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.

4.6 No caso previsto no subitem 4.4 deste Edital a Fundação de Apoio à FAFIPA analisará e julgará os pedidos de isenção
da taxa de inscrição e encaminhará os mesmos a Comissão Especial do Teste Seletivo para análise e posterior ratificação.

4.7 As informações prestadas no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, bem como os documentos encaminhados,
serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública,
o que acarretará na sua eliminação do Teste Seletivo e exoneração do emprego.

4.7.1 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos nos subitens 4.3 e 4.4 deste Edital;
d) não apresentar todos os documentos solicitados.

4.8 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico.
4.9 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até o dia 18/04/2012 após as 17h nos endereços

eletrônicos www.pontagrossa.pr.gov.br e www.fafipa.org/concurso e será publicado no Diário Oficial do Município.
4.10 O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá impetrar recurso através do

endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso, no período das 08h do dia 19/04/2012 às 23h59min do dia 20/04/2012 através
do link – Recurso contra o Indeferimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição.

4.11 Se após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento do requerimento de isenção da taxa, o
candidato poderá acessar o endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso, até às 23h59min do dia 03/05/2012, realizar uma
nova Inscrição, gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento para participar do certame.

4.11.1 A inscrição só será confirmada após a quitação do boleto bancário.
4.11.2 O interessado que não tiver seu requerimento de isenção deferido e que não realizar uma nova inscrição na forma

e no prazo estabelecidos neste Edital estará automaticamente excluído do certame.
4.11.3 Os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já são considerados devidamente inscritos no Teste

Seletivo e poderão consultar o status da sua inscrição no endereço eletrônico da Fundação de Apoio à FAFIPA a partir do dia
24/04/2012.

TABELA 2.1

NÍVEL MÉDIO(1)

Código
do

Emprego
Emprego

Carga
Horária
Semanal

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas Portador
de Deficiência

Vagas
Afrodescendente

Remuneração
Inicial Bruta

Taxa de
Inscrição

201 ORIENTADOR SOCIAL 40 H CR(2) - - R$ 1.054,07 R$ 50,00
(1) Ver os requisitos e atribuições do emprego no Anexo I deste Edital.
(2) CR = Cadastro de Reserva.
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5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 A inscrição no Teste Seletivo implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das condições

estabelecidas neste Edital.
5.2 As inscrições para o Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa serão realizadas via internet. Também será

disponibilizado um posto de inscrição com computadores e atendentes para os candidatos que não tem acesso a internet.
5.3 Das inscrições via internet:
5.3.1 Período: das 08h do dia 29/03/2012 às 23h59min do dia 03/05/2012, observado horário oficial de Brasília – DF

no endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso.
5.3.2 O candidato deverá, primeiramente, declarar estar ciente das condições exigidas para admissão a função, preencher

o Formulário de Solicitação de Inscrição e se submeter às normas expressas neste Edital.
5.3.3 Após o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição o candidato deverá imprimir o boleto bancário

correspondente ao pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento.
5.4 Das inscrições presenciais:
5.4.1 No período de 29/03/2012 a 03/05/2012 das 09h às 17h, observado o horário local, no seguinte posto de inscrição:

Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, nº 950, Bairro da Ronda,
exceto sábado, domingo e feriados.

5.4.2 No ato da inscrição presencial o candidato, ou seu procurador legal, deverá estar munido obrigatoriamente de:
a) documento de identidade RG do candidato e do procurador;
b) CPF – Cadastro de Pessoa Física do candidato;

5.4.3 Poderá ser feita inscrição por terceiros mediante procuração simples com reconhecimento de firma na procuração,
acompanhada de cópia legível do documento de identidade do candidato e do mandatário. Deverá ser apresentada para cada
candidato inscrito uma procuração específica, a qual ficará retida. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade
pelas informações prestadas na ficha de inscrição por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de
preenchimento.

5.4.4 Após o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição o candidato deverá imprimir o boleto bancário
correspondente ao pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento.

5.5 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária até a data de seu vencimento. Caso
o candidato não efetue o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, o mesmo deverá acessar o endereço eletrônico
www.fafipa.org/concurso, imprimir a segunda via do boleto bancário e realizar o pagamento até o dia 04 de maio de 2012.

5.6 A Fundação de Apoio à FAFIPA, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data
posterior a 4 de maio de 2012.

5.7 As inscrições realizadas com pagamento após esta data não serão acatadas.
5.8 O candidato terá sua inscrição deferida somente após o recebimento, pela Fundação de Apoio à FAFIPA, através

do banco, da confirmação do pagamento de sua taxa de inscrição, no valor estipulado na Tabela 2.1.

6. DA INSCRIÇÃO PARA O PORTADOR DE DEFICIÊNCIA E DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
6.1 Aos portadores de deficiências, nos termos do Artigo 1º da Lei Municipal nº 6.125/1999 e do parágrafo único, do Artigo

1º do Decreto Municipal nº 135/2000 e do Decreto Municipal nº 2.590/2009, serão reservados 10% (dez por cento) das vagas
de cada emprego elencado na Tabela 2.1 deste Edital, durante o processo de validade do Teste Seletivo, cujas atribuições sejam
compatíveis com a deficiência.

6.2 A pessoa portadora de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas na Lei Municipal nº 6.125/1999,
no Decreto Municipal nº 135/2000 e no Decreto Municipal nº 2.590/2009, participará do Teste Seletivo em igualdade de condições
com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao
local de aplicação da prova objetiva e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

6.2.1 São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o Artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se enquadram nas
categorias de I a V a seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: “O portador de
visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para
o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os
casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea
de quaisquer das condições anteriores (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer e
h) trabalho;
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.

6.3 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência, se aprovado no Teste Seletivo, terá seu
nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados na condição de portador de deficiência.

6.4 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiências, estas serão preenchidas
pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de classificação.

6.5 Para concorrer como portador de deficiência, o candidato deverá:
6.5.1 no Formulário de Solicitação de Inscrição declarar se pretende participar do teste seletivo como portador de deficiência

e preencher o tipo de deficiência;
6.5.2 enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 04/05/2012

em envelope fechado endereçado à Fundação de Apoio à FAFIPA com as informações abaixo:

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à FAFIPA
Caixa Postal 40
Paranavaí – PR
CEP  87.701 - 970

Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR
(LAUDO MÉDICO)

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
EMPREGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

6.6 O candidato portador de deficiência, que no ato da inscrição não declarar essa condição e/ou não enviar o laudo
médico, não poderá interpor recurso em favor de sua situação. O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar
redigido em letra legível, dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa
referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID, bem como o enquadramento previsto no
Art. 4º do Decreto Federal nº 3298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/2004. Só serão considerados os laudos médicos
emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização da inscrição.

6.7 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde, da Lei nº 7.853, de 24
de outubro de 1989, e do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, a opção de concorrer às vagas destinadas aos
portadores de deficiências será desconsiderada, passando, então, o candidato à ampla concorrência.

6.8 Caso não encaminhe o laudo médico no prazo estabelecido no subitem 6.5.2, o candidato será considerado como
não-portador de deficiência, sem direito à reserva de vaga, passando à ampla concorrência.

6.9 Não haverá devolução do laudo médico, tanto original quanto cópia autenticada, e não serão fornecidas cópias dos
mesmos.

6.10 Os candidatos não qualificados como pessoas com deficiências pela Junta Médica do Órgão Público serão
excluídos da listagem de vaga própria, permanecendo apenas na listagem de ampla concorrência, caso não tenham
sido eliminados do Teste Seletivo.

6.11 Das necessidades especiais:
6.11.1 O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial durante a realização da prova

objetiva poderá solicitar este atendimento, conforme previsto no Artigo 40, parágrafos 1º e 2º do Decreto Federal nº 3.298 de
20 de dezembro de 1999, no ato da inscrição, indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição via internet quais
os recursos especiais necessários. As condições específicas disponíveis para realização da prova objetiva são: prova em braile,
prova ampliada (fonte 24), fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional (somente para os
candidatos portadores de deficiência) para realização da prova objetiva, de até 1 (uma) hora. O candidato portador de deficiência
que necessitar de tempo adicional para realização da prova objetiva deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer
emitido por especialista da área de sua deficiência, no prazo estabelecido no subitem 6.5.2 deste Edital.

6.11.2 O candidato que solicitar atendimento especial, portador de deficiência ou não, deverá  enviar o laudo médico,
original ou cópia autenticada, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 04/05/2012 em envelope fechado endereçado
à Fundação de Apoio à FAFIPA com as informações abaixo:

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à FAFIPA
Caixa Postal 40
Paranavaí – PR
CEP  87.701 - 970

Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR
(CONDIÇÃO ESPECIAL)

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
EMPREGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

6.11.3 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, dispor sobre a
espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, se permanente ou temporária, com expressa
referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID, e a sua provável causa ou
origem, justificando o atendimento especial solicitado.

6.11.4 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova objetiva poderá solicitar este
atendimento indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição via internet a opção lactante, e deverá enviar certidão

de nascimento do lactente, cópia simples, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 04/05/2012 em envelope fechado
endereçado à Fundação de Apoio à FAFIPA com as informações abaixo:

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à FAFIPA
Caixa Postal 40
Paranavaí – PR
CEP  87.701 - 970

Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR
(LACTANTE)

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
EMPREGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

6.11.5 A candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para
essa finalidade e será responsável pela guarda do lactente.

6.11.6 Ao acompanhante não será permitido a utilização de agendas eletrônicas, telefones celulares, gravador ou quaisquer
outros equipamentos eletrônicos ou de comunicação durante a realização do certame.

6.11.7 A candidata que necessitar amamentar, mas estiver sem acompanhante, será impedida de realizar a prova objetiva.
6.11.8 Não será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar amamentar, a título de compensação, durante

o período de realização da prova objetiva.
6.11.9 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala de

prova, acompanhada de uma fiscal.
6.11.10 Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, o lactente e uma fiscal, sendo vedada

a permanência de quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata.
6.11.11 O envio desta solicitação não garante ao candidato o atendimento especial. O pedido será deferido ou indeferido

pela Fundação de Apoio à FAFIPA, após criteriosa análise da solicitação.
6.11.12 A solicitação de atendimento especial será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
6.11.13 O deferimento das solicitações especiais estará disponível aos candidatos nos endereços eletrônicos

www.pontagrossa.pr.gov.br e www.fafipa.org/concurso e será publicado no Diário Oficial do Município, a partir da data provável
de 09/05/2012.

6.11.14 O envio da documentação incompleta, fora do prazo acima definido ou por outra via diferente do SEDEX com AR
(Aviso de Recebimento), causará o indeferimento do seu pedido de atendimento especial e fará com que sua solicitação seja
indeferida.

6.11.15 Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento ou da cópia autenticada do laudo médico ou laudo
médico original, e não será fornecidos cópias dos mesmos.

6.11.16 A Fundação de Apoio à FAFIPA não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada dessa
documentação a seu destino.

6.11.17 O candidato poderá impetrar recurso contra o indeferimento de seu atendimento especial na forma do item 17.
6.11.18 A Fundação de Apoio à FAFIPA não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede.

7. DAS VAGAS RESERVADAS PARA O CANDIDATO AFRODESCENDENTE
7.1 Aos candidatos afrodescendentes, nos termos do § 2º, do Artigo 1º da Lei Municipal nº 7.696/2004 e Artigo 1º do

Decreto Municipal nº 4.688/2011, serão reservados 10% (dez por cento) das vagas de cada emprego elencado na Tabela 2.1
deste Edital, durante o processo de validade do Teste Seletivo.

7.2 O candidato afrodescendente participará do Teste Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação da prova
objetiva e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

7.3 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se afrodescendente, se aprovado no Teste Seletivo, terá seu nome
divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados na condição de afrodescendente.

7.4 O percentual de vagas reservadas ao candidato afrodescendente será observado ao longo do período de validade
do Teste Seletivo, inclusive em relação às vagas que surgirem ou que forem criadas.

7.5 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas aos afrodescendentes, estas serão preenchidas
pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de classificação.

7.6 Para concorrer como afrodescendente, o candidato deverá, no Formulário de Solicitação de Inscrição, declarar se
pretende participar do teste seletivo como afrodescendente ou não.

7.7 Para efeitos do previsto neste Edital, considerar-se-á afrodescendente as pessoas de raça ou cor: preta, para a
pessoa que assim se identificar; parda, para a pessoa que assim se identificar ou que se declarar como cabocla, cafuza, mameluca
ou qualquer outra raça mestiça de preto com pessoa de outra raça ou cor, conforme o disposto no parágrafo único, incisos I e
II do Artigo 3º do Decreto Municipal nº 4.688/2011.

7.8 A comprovação da afrodescendência far-se-á quando o candidato for convocado para contratação mediante a
apresentação da seguinte documentação:

7.8.1 cópia autenticada de documento oficial onde conste especificada sua raça ou cor; ou
7.8.2 cópia autenticada de documento oficial de parente ascendente por consanguinidade até o 3º grau no qual conste

a indicação da raça ou cor, juntamente com um documento oficial da pessoa comprovando o parentesco.
7.9 A contratação do candidato afrodescendente será precedida de avaliação do candidato pela Comissão Especial de

Acompanhamento do Ingresso dos Afro-Brasileiros, instituída pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
7.10 Caso inexista a indicação da raça ou cor em documento oficial, o candidato será encaminhado a Comissão Especial

de Acompanhamento do Ingresso dos Afro-Brasileiros, constituída nos termos dos Artigos 5º e 6º do Decreto Municipal nº 4.688/
2011.

7.11 Para inscrição como afrodescendente, o candidato deverá observar os procedimentos previstos neste Edital, caso
contrário não concorrerá às vagas reservadas, mas automaticamente às vagas gerais do Teste Seletivo.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA INSCRIÇÃO
8.1 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, a não ser por anulação

plena deste teste seletivo.
8.2 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação de Inscrição determinará o cancelamento

da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
8.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição.
8.4 Não será aceito, em hipótese alguma, pedido de alteração do emprego para o qual o candidato se inscreveu.
8.5 Não serão aceitas inscrições efetuadas por fax, por via postal ou pelos correios, bem como as pagas em cheque que

venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas em depósito ou transferência bancária e, nem tampouco, as de
programação de pagamento.

8.6 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e a Fundação de Apoio à FAFIPA não se responsabilizam por solicitação de
inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e congestionamento
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

8.7 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias
de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas
por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência
Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503 art. 159, de 23/9/97.

8.8 A falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação, verificada em qualquer
etapa do presente teste seletivo, implicará na eliminação automática do candidato sem prejuízo das cominações legais. Caso a
irregularidade seja constatada após a admissão do candidato, o mesmo será exonerado do emprego pela Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa.

9. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
9.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado nos endereços eletrônicos www.pontagrossa.pr.gov.br e

www.fafipa.org/concurso e será publicado no Diário Oficial do Município, na data provável de 09/05/2012.
9.2 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, conforme o disposto no item

17 deste Edital.
9.3 No edital de deferimento das inscrições, constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às

vagas para portadores de deficiências, às vagas para candidatos afrodescendentes e dos candidatos solicitantes de condições
especiais para a realização da prova objetiva.

9.4 A Fundação de Apoio à FAFIPA, quando for o caso, submeterá os recursos à Comissão Especial do Teste Seletivo
que decidirá sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado através de edital disponibilizado nos endereços eletrônicos
www.pontagrossa.pr.gov.br e www.fafipa.org/concurso e será publicado no Diário Oficial do Município.

9.5 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do
candidato e apresentado nos locais de realização da prova objetiva.

9.6 O candidato que efetivar mais de uma inscrição,  terá confirmada apenas a última, sendo as demais
canceladas.

10. DAS FASES DO TESTE SELETIVO
10.1 O Teste Seletivo constará das seguintes provas e fases:

11. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
11.1 A prova objetiva será aplicada na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, podendo ser aplicada também

em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município.
11.1.1 A prova objetiva será aplicada na data provável de 20 de maio de 2012, em horário e local a ser informado

através de edital disponibilizado nos endereços eletrônicos www.pontagrossa.pr.gov.br e www.fafipa.org/concurso e será publicado
no Diário Oficial do Município.

11.2 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 1h (uma hora) do horário fixado para o fechamento

TABELA 10.1
NÍVEL MÉDIO

EMPREGO FASE TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE
QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

ORIENTADOR SOCIAL

1ª Objet iva

Língua Portuguesa 08 0,25 2,00

Eliminatório e
Classificatório

Informática 04 0,25 1,00

Legislação 04 0,25 1,00

Conhecimentos Gerais 04 0,25 1,00

Conhecimentos Específ icos 20 0,25 5,00

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 40 --------------- 10,00 ---------------

2ª Títulos De acordo com a Tabela 13.1 --------------- --------------- 3,00 Classificatório

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS --------------- --------------- 13,00 ---------------
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do portão de acesso ao local da prova objetiva, considerado o horário oficial de Brasília – DF, munido de caneta esferográfica
de tinta azul ou preta, seu documento oficial de identificação e o Cartão de Informação do Candidato, impresso pelo endereço
eletrônico www.fafipa.org/concurso.

11.3 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com o local de prova deverá ser emitido no endereço eletrônico
www.fafipa.org/concurso, a partir de 14 de maio de 2012.

11.4 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
11.4.1 prestar a prova objetiva sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que contenha, no

mínimo, foto, filiação e assinatura.
11.4.2 realizar a prova objetiva sem que sua inscrição esteja previamente confirmada.
11.4.3 ingressar no local de prova, após o fechamento do portão de acesso.
11.4.4 realizar a prova fora do horário ou espaço físico pré-determinados.
11.5 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de prova, durante

a realização da prova objetiva, salvo o previsto no subitem 6.11.5 deste Edital.
11.6 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o

registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da prova objetiva e, ainda,
ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital.

11.7 Não haverá segunda chamada para as provas, ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado do Teste
Seletivo.

11.8 O horário de início das provas será o mesmo, ainda que realizadas em diferentes locais.
11.9 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo

ou leitura.
11.10 Após identificado e ensalado, o candidato somente poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) minutos após o

início das provas, acompanhado de um Fiscal.
11.11 Não será permitida, durante a realização das provas, 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 consulta, inclusive códigos e/ou legislação.

11.12 Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido
utilizando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop,
receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.

11.13 A Fundação de Apoio à FAFIPA recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados nos subitens 11.11
e 11.12 no dia de realização das provas. Caso seja necessário o candidato portar algum desses objetos, estes deverão ser
obrigatoriamente acondicionados em envelopes de guarda de pertences fornecidos pela Fundação de Apoio à FAFIPA. Aconselha-
se que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo assim que nenhum som será emitido, inclusive do despertador
caso esteja ativado.

11.14 A Fundação de Apoio à FAFIPA poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos bem como utilizar
detectores de metais.

11.15 A Fundação de Apoio à FAFIPA não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados.
11.16 A Fundação de Apoio à FAFIPA não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos

eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
11.17 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O candidato que estiver armado

será encaminhado à Coordenação.
11.18 Será, também, eliminado e desclassificado do Teste Seletivo o candidato que incorrer nas seguintes situações:
11.18.1 for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
11.18.2 utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem

expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato;
11.18.3 faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades

presentes ou com os demais candidatos;
11.18.4 fizer anotação de informações relativas às suas  respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio,

que não os permitidos;
11.18.5 recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;
11.18.6 afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
11.18.7 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas;
11.18.8 descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na Folha de Respostas;
11.18.9 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
11.18.10utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer

etapa do Teste Seletivo;
11.18.11não permitir a coleta de sua assinatura;
11.18.12for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;
11.18.13for surpreendido portando qualquer tipo de arma e/ou se negar a entregar a arma à Coordenação;
11.18.14recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
11.18.15caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no

envelope de guarda de pertences, durante a realização das provas.
11.19 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização das provas em razão do afastamento

de candidato da sala de provas.
11.20 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial,

ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Teste Seletivo.
11.21 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do candidato, constituindo

tentativa de fraude.
11.22 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas, por erro do candidato.
11.23 A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas.
11.24 O candidato somente poderá deixar o local da prova objetiva após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos

do seu início, porém não poderá levar consigo o Caderno de Questões.
11.25 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala sua Folha de Respostas

devidamente preenchida e assinada.
11.26 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala até o final do

período estabelecido no subitem 11.23, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas
devidamente preenchida e assinada.

11.27 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala juntos, após entregarem sua Folha de Respostas e assinarem
o termo de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala. Após o fechamento do
envelope, o candidato que quiser levar consigo o Caderno de Questões deverá aguardar até o final do período estabelecido
no subitem 11.23, sendo que os demais candidatos serão liberados para retirarem-se da sala.

12. DA PROVA OBJETIVA
12.1 Para o emprego de que trata este Edital a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será distribuída e

avaliada conforme a Tabela do item 10 deste Edital.
12.2 Cada questão da prova objetiva terá 05 (cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 01 (uma)

alternativa correta, sendo atribuída pontuação 0 (zero) às questões objetivas com mais de uma opção assinalada, questões sem
opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.

12.3 O candidato deverá obter 5,00 (cinco) pontos ou mais para ser considerado aprovado na prova objetiva, além de
não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

13 DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
13.1 A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada para o emprego de que trata este Edital e somente serão

avaliados os títulos dos candidatos considerados aprovados na prova objetiva.
13.2 Os candidatos interessados em participar da prova de títulos, deverão:

a) preencher o Formulário de Cadastro de Títulos disponível no endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso, no
período das 08h do dia 14/05/2012 às 23h59min do dia 19/05/2012.

b) após completado o preenchimento, imprimir duas vias do Comprovante de Cadastro dos Títulos e reter uma para si;
c) no dia da prova objetiva, entregar ao fiscal recebedor dos documentos pertinentes à prova de títulos as fotocópias

autenticadas dos documentos comprobatórios dentro de envelope lacrado ou enviar uma das vias do Comprovante de Cadastro
dos Títulos, juntamente com os documentos comprobatórios cadastrados via Sedex com AR (Aviso de Recebimento) para o
endereço informado nas etiquetas geradas junto com o Comprovante de Cadastro dos Títulos, no período de 14/05/2012 a 21/
05/2012.

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à FAFIPA
Caixa Postal 40
Paranavaí – PR
CEP  87.701 - 970

Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR
(PROVA DE TÍTULOS)

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
EMPREGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

13.3 A documentação comprobatória dos títulos poderá ser recebida no mesmo dia de realização da prova
objetiva, na data provável de 20/05/2012. Não serão aceitos envelopes abertos ou que não estiverem devidamente
lacrados.

13.4 Poderão participar da prova de títulos os candidatos que possuírem especialização em nível de pós graduação lato
sensu ou graduação. Os títulos serão comprovados mediante Certificado ou  Diploma de Conclusão de Curso, expedido
por instituição oficial e reconhecido pelo MEC, conforme Resolução CNE nº 01, de 03 de abril de 2001, alterado pela
Resolução CNE nº 01, de 08 de junho de 2007, acompanhados do respectivo histórico escolar.

13.5 A prova de títulos será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 3,00 (três) pontos, de acordo com a Tabela 12.1 deste
Edital.

TABELA 13.1
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ITEM
DESCRIÇÃO
DO TÍTULO

FORMA DE
COMPROVAÇÃO

MÁXIMO
DE

TÍTULOS

VALOR
UNITÁRIO
(PONTOS)

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

01

Título de

Especialista

em nível de

pós-

graduação

lato sensu,

com carga

horária

mínima de

360

horas/aula.

Diploma,

devidamente

registrado e

Histórico Escolar,

nos termos da

legislação vigente

no período de

realização do

curso.

01 2,00 2,00

02
Título de

graduação.

Certificado ou

Diploma de curso

de graduação.

01 1,00 1,00

TOTAL DA PROVA DE TÍTULOS 3,00

13.6 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas por cartório
competente.

13.7 O candidato deverá apresentar, juntamente com o título de especialista, cópia autenticada do certificado ou
diploma de conclusão do curso de graduação, sob pena de não avaliação dos títulos.

13.8 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser organizados na mesma ordem cadastrada pelo candidato
no Formulário de Cadastro de Títulos.

13.9 Uma via do Comprovante de Cadastro dos Títulos deverá ser encaminhada juntamente com os documentos.
13.9.1 Não serão avaliados os documentos:

a) entregues ou postados fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no Edital de Abertura e no Edital de
convocação para a realização da prova de títulos;

b) que não forem cadastrados no sistema;
c) que não preencherem devidamente os requisitos exigidos para sua comprovação;
d) cuja fotocópia esteja ilegível;
e) cuja fotocópia não esteja autenticada;
f) sem data de expedição;
g) sem tradução juramentada, se expedido fora do país;
h) desacompanhados do certificado ou diploma de conclusão do curso de graduação, nos termos do item 13.7 deste item.

13.9.2 Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e respectivos registros,
e se deles constarem todos os dados necessários à identificação das instituições e dos órgãos expedidores e à perfeita avaliação
do documento.

13.9.3 Na avaliação dos documentos, os títulos apresentados que excederem ao limite máximo de pontos estabelecidos
na Tabela 13.1 deste item não serão considerados.

13.9.4 Cada título será considerado uma única vez e para uma única situação. Dessa forma, o documento será avaliado
para atender a um critério.

13.9.5 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos na Tabela 13.1 deste item.
13.9.6 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos apresentados, o

candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.
13.9.7 Os diplomas de conclusão de cursos expedidos por instituições estrangeiras somente serão considerados se

devidamente revalidados por instituição competente, na forma da legislação vigente e deverão estar acompanhados de tradução
pública juramentada.

13.9.8 Os diplomas de pós-graduação em nível de especialização deverão conter a carga horária cursada.
13.10 Não será admitida, sob hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos documentos.
13.11 É de exclusiva responsabilidade do candidato o envio dos documentos e a comprovação dos títulos.
13.12 As cópias, declarações e documentos apresentados não serão devolvidas em hipótese alguma.
13.13 Será atribuída pontuação 0 (zero) ao candidato que não entregar os documentos no prazo estabelecido e/ou enviá-

los de forma não compatível com este Edital.
13.14 Não haverá segunda chamada para entrega de documentos pertinentes à prova de títulos.
13.15 A relação com a nota obtida na prova de títulos será publicada em edital, através do endereço eletrônico www.fafipa.org/

concurso.
13.16 Quanto ao resultado da prova de títulos, será aceito recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de

publicação mencionada no item anterior, e na forma descrita no item 17 deste Edital.

14. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
14.1 O gabarito preliminar e os cadernos de questões serão divulgados 01 (um) dia após a aplicação da prova objetiva,

no endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso.
14.2 Quanto ao gabarito preliminar e os cadernos de questões divulgados caberá interposição de recurso, devidamente

fundamentado, nos termos do item 17 deste Edital.

15. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
15.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos.
15.2 A Nota Final dos candidatos habilitados para o emprego de que trata este Edital será igual a soma da nota obtida

na prova objetiva com a nota obtida na prova de títulos.
15.3 Para o emprego público de que trata este Edital na hipótese de igualdade da nota final e como critério de desempate,

terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade superior a 60 (sessenta) anos até o último dia de inscrição,

conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003) – critério válido para todos
os emprego;

b) tiver a maior nota em Conhecimentos Específicos;
c) tiver a maior nota em Língua Portuguesa;
d) tiver a maior nota em Informática;
e) tiver a maior nota em Legislação;
f) tiver a maior nota em Conhecimentos Gerais;
g) tiver a maior nota na prova de títulos;
h) tiver maior idade.

15.4 O resultado final do Teste Seletivo será publicado por meio de três listagens, a saber:
a) Lista por Emprego, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como portador

de deficiência e afrodescendente em ordem de classificação;
b) Lista por Emprego, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados, inscritos como portador de

deficiência em ordem de classificação;
c) Lista por Emprego, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados, inscritos como afrodescendente

em ordem de classificação.

16. DA ELIMINAÇÃO
16.1 Será eliminado o candidato que
16.1.1 não estiver presente na sala ou local de provas no horário determinado para o seu início;
16.1.2 for surpreendido, durante a execução da prova objetiva, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de

material não autorizado,conforme os subitens 11.11 e 11.12, ou praticando qualquer modalidade de fraude;
16.1.3 for surpreendido, durante a realização da prova objetiva, portando ou usando qualquer aparelho eletrônico nas

dependências do local de prova, inclusive aparelhos celulares;
16.1.4 não atingir, nas provas a pontuação miníma para ser considerado classificado/aprovado;
16.1.5 se inserir nos demais casos de eliminação previstos neste Edital.

17. DOS RECURSOS
17.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Fundação de Apoio à FAFIPA no prazo de 02

(dois) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos:
17.1.1 contra o indeferimento da inscrição nas condições: isenção da taxa de inscrição, pagamento não confirmado,

condição especial,  inscrição como portador de deficiência e inscrição como afrodescendente;
17.1.2 contra as questões da prova objetiva e do gabarito preliminar;
17.1.3 contra o resultado da prova objetiva;
17.1.4 contra o resultado da prova de títulos;
17.1.5 contra a classificação final.
17.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos

recursos no endereço eletrônico da www.fafipa.org/concurso, sob pena de perda do prazo recursal.
17.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio disponível no endereço eletrônico www.fafipa.org/

concurso.
17.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados com citação da bibliografia.
17.5 Os recursos interpostos fora do respectivo prazo não serão aceitos.
17.6 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados.
17.7 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 17.1.
17.8 Admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato, relativamente ao gabarito preliminar divulgado, não

sendo aceitos recursos coletivos.
17.9 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar, por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão

recorrigidas de acordo com o novo gabarito.
17.10 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado

da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito, independentemente de os candidatos terem recorrido. No caso de
anulação de questão(ões) integrante(s) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos,
inclusive aos que não tenham interposto recurso.

17.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a
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classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação
do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação.

17.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.
17.13 Recurso interposto fora do prazo estabelecido neste Edital não será analisado.
17.14 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
17.15 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato.
17.16 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo ou contra

resultado final definitivo nas demais fases.
17.17 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
17.18 Os recursos serão analisados e somente serão divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no endereço

eletrônico www.fafipa.org/concurso. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
17.19 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio à FAFIPA, empresa responsável pela organização do certame, constitui

última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões
adicionais.

18. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
18.1 O resultado final do Teste Seletivo, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo Prefeito

Municipal e publicado na Diário Oficial do Município e nos endereços eletrônicos www.pontagrossa.pr.gov.br e www.fafipa.org/
concurso, em duas listas, por Emprego, em ordem classificatória, com pontuação: uma lista contendo a classificação de todos os
candidatos, inclusive a de pessoas portadoras de deficiências e afrodescendentes e outra somente com a classificação dos
candidatos portadores de deficiência e afrodescendente.

19. DAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA CONTRATAÇÃO
19.1 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação.
19.2 Possuir Cédula de Identidade (RG).
19.3 Possuir Cadastro de Pessoa Física na Secretaria da Receita Federal (CPF).
19.4 Possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
19.5 Ser brasileiro nato, naturalizado, ou estrangeiro na forma da lei.
19.6 Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar.
19.7 Estar em gozo dos direitos civis e políticos.
19.8 Gozar de boa saúde física e mental, comprovadas através de exame médico pré-admissional.
19.9 Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que for considerado inapto, nos exames pré-admissionais.
19.10 Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração pública direta ou indireta de qualquer unidade

da federação ou de empresa privada, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao inicio do período de inscrições deste Teste Seletivo.
19.11 Não ter registro de antecedentes criminais.
19.12 Prova de quitação com a Justiça Eleitoral.
19.13 Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso exigido no Edital.
19.14 Comprovante de Registro no órgão de classe, quando exigido.
19.15 Comprovante de Residência
19.16 Nº do PIS/PASEP ativo.
19.17 Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos órgãos da Administração Direta,

Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual, ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia
Mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público, ou qualquer um dos Poderes,
exceto naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.

19.18 Não haver contra si condenação criminal transitada em julgado.
19.19 Apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio e, se casado(a), a do cônjuge.
19.20 Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e de compatibilidade

de horário para o exercício de mais um cargo, quando acumulável.
19.21 O candidato que não apresentar a referida documentação no ato da admissão será considerado desclassificado do

certame.
19.22 O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu telefone e endereço junto ao Departamento de Recursos

Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. O órgão promotor do Teste Seletivo e a empresa executora não se responsabilizam
por contatos não estabelecidos em decorrência de mudanças de endereço e telefone dos candidatos.

19.23 Os candidatos portadores de necessidades especiais, se aprovados e classificados, serão submetidos a perícia
médica para a verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do emprego.

19.24 Caso a perícia médica conclua negativamente quanto à compatibilidade e habilitação do candidato para o exercício
do emprego, este não será considerado apto à contratação e deixará sua vaga disponível para o próximo candidato na ordem
de classificação.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a

providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente
divulgado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa nos endereços eletrônicos www.pontagrossa.pr.gov.br e www.fafipa.org/
concurso.

20.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, mesmo que já
tenha sido divulgado o resultado deste Teste Seletivo e embora tenha obtido aprovação, levará a sua eliminação, sem direito a
recurso, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição.

20.3 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Teste Seletivo, valendo,
para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial do Município.

20.4 A inobservância, por parte do candidato, de qualquer prazo estabelecido em convocações será considerada, em
caráter irrecorrível, como desistência.

20.5 A Fundação de Apoio à FAFIPA não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este Teste
Seletivo.

20.6 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial, durante a realização do certame,
poderá requerer através de solicitação assinada pelo próprio candidato, via FAX (44) 3422-9352, anexando documentos que
comprovem tal alteração, com expressa referência ao Teste Seletivo, Emprego e número de Inscrição.

20.7 Não serão fornecidas, por telefone e por e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização da
prova objetiva e demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação estabelecidas neste
Edital.

20.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Teste Seletivo ouvida a Fundação de Apoio à FAFIPA.
20.9 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Ponta Grossa/PR, 28 de março de 2012.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

ANEXO I DO EDITAL DO TESTE SELETIVO Nº 002/2012
 EMPREGO: ORIENTADOR SOCIAL

Emprego: 201 – ORIENTADOR SOCIAL
Requisito: Ensino Médio Completo.
Atividades relacionadas ao emprego: Realizar, sob orientação do técnico de referência do CRAS, e com a participação

dos jovens, o planejamento das atividades do Projovem Adolescente; Facilitar o processo de integração dos coletivos sob sua
responsabilidade;Mediar os processos grupais, fomentando a participação democrática dos jovens e sua organização, no sentido
de alcance dos objetivos socioeducativos de convívio; Desenvolver, diretamente com os jovens os conteúdos e atividades  que
lhe são atribuídos no traçado metodológico do Projovem Adolescente; Registrar a frequência diária dos jovens ao serviço
socioeducativo e encaminhar os dados ao gestor municipal ou a quem designar, nos prazos previamente estipulados; Avaliar o
desempenho dos jovens no serviço socioeducativo, informando ao CRAS as necessidades de acompanhamento individual e
familiar; Acompanhar o desenvolvimento de oficinas e atividades ministradas por outros profissionais; Atuar como interlocutor no
serviço socioeducativo junto às escolas dos jovens, em que assuntos que prescindam a presença do coordenador do CRA;
Participar de reuniões sistemáticas com o técnico de referência do CRAS; Participar das atividades de capacitação do Projovem
Adolescente.

ANEXO II DO EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 002/2012
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

EMPREGO: 201 – ORIENTADOR SOCIAL
Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central

defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2.
Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância
etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da
oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se.
9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias
verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos
dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo
semântico.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs
e DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais:
Windows Vista e 7 (seven). Processador de texto (Word). Planilhas eletrônicas (Excel). Conceitos de tecnologias relacionadas à
Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa
na Web.

Legislação: Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Conhecimentos Gerais: História do Município de Ponta Grossa e do Estado da Paraná. Noções gerais sobre a vida

econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade
brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

D I V E R S O S
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

EDITAL
CONCURSO DE FOTOGRAFIA

PRODUÇÃO CULTURAL DE PONTA GROSSA - 2012
A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Política

Cultural, com a finalidade de estimular a produção fotográfica, o registro das manifestações culturais regionais e a preservação
da memória, atendendo as políticas culturais do Município aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura, institui o edital que
regulamenta o Concurso de Fotografias sobre a Produção Cultural em Ponta Grossa no ano de 2012

REGULAMENTO
1- Poderão participar pessoas residentes em Ponta Grossa, maiores de 18 anos.
2- O tema do ensaio fotográfico inscrito deve ser a produção cultural realizada na cidade de Ponta Grossa no ano de 2012,

até a data de inscrição.
3- Cada interessado poderá enviar apenas 1 (um) ensaio fotográfico inédito (entende-se por inédito o trabalho não

apresentado em mostra ou premiados em outros concursos e editais até a data da inscrição);

INSCRIÇÕES
4- As inscrições estarão abertas de 15 a 26 de outubro de 2012, enviadas exclusivamente via Correios.
5- O interessado deverá encaminhar o ensaio fotográfico em envelope (tamanho folha A4), com AR, sem identificação

pessoal no verso (a identificação virá apenas no recibo AR) para o endereço: CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIA
“Produção Cultural de Ponta Grossa – 2012”, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RUA JULIA WANDERLEY,
936, CENTRO, CEP 84010-170, PONTA GROSSA, PR.

6- O ENSAIO FOTOGRÁFICO inscrito deverá ser encaminhado obedecendo aos seguintes critérios: 04 vias em CD, as fotos
devem estar em arquivos individuais, a fotografia deve ter resolução de pelo menos 1 MB, resolução 400 DPI em cada foto,
contendo apenas o título da produção, sem menção aos autores, tanto no ensaio, quanto no material entregue.

7- Em envelope menor, lacrado, anexar as seguintes informações:
Na parte externa do envelope
- nominação do concurso
No interior do envelope
- título do ensaio inscrito
- nome e endereço completos
- telefones e e-mail para contato
- fotocópia de comprovante de residência em nome do inscrito
- fotocópia da cédula de identidade e CPF
- breve biografia pessoal de até 10 linhas
- Termo de uso de imagem,  (anexo)
- Característica técnica das fotos

FORMATAÇÃO
8 – Quanto ao formato, os ensaios inscritos devem obedecer aos seguintes critérios:
- doze a dezesseis fotografias;
- em cores ou preto e branco (ou misto);
- o tema central deve ser a cobertura de no mínimo três eventos culturais realizados em Ponta Grossa no ano de 2012;
- as fotos devem ser acompanhadas de texto contendo o nome o evento, local, data e o assunto (nome de pessoas se

for o caso) para identificação e preservação da memória.
- imagens podendo-se valer dos amplos recursos de captação e edição digital ou analógica disponíveis.

JULGAMENTO
9 - Os ensaios fotográficos serão julgados por uma comissão qualificada, indicada pelo Conselho Municipal de Política

Cultural, cuja decisão será soberana, à qual não cabem recursos sobre o resultado do concurso. Toma-se por critérios principais
de avaliação a adequação ao tema, a originalidade do recorte proposto sobre o tema e da abordagem do ensaio fotográfico,
a qualidade técnica e a qualidade informativa, documental.

10 – Os ensaios fotográficos poderão também serão julgados por júri popular, para efeito de premiação simbólica a ser
estipulada pelo Conselho Municipal de Política Cultural e pela SMCT.

11 - Os vencedores serão conhecidos em novembro de 2012.

PREMIAÇÃO
12 - A premiação será realizada no exercício de 2012, em data a ser definida pelo Conselho Municipal de Política Cultural.
13 - Os ensaios fotográficos serão assim premiados:
1º lugar ——————————R$ 1.500,00
2º lugar——————————R$ 1.200,00
3º lugar——————————R$ 800,00

14 - Poderão ser conferidas Menções Honrosas, por iniciativa da comissão julgadora.
15 - Os ensaios fotográficos premiados e as menções honrosas serão exibidos em mostra pública gratuita em espaço cultural

do município. Os ensaios fotográficos devem compor, ainda, um CD editado pela Secretaria Municipal de Cultura, a ser lançado
durante a mostra.

16 - O CD final com os ensaios fotográficos premiados será distribuído gratuitamente em bibliotecas, escolas, instituições
culturais, museus, etc.

DISPOSIÇÕES FINAIS
17 - As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
18 -Não poderão participar do concurso funcionários da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e integrantes dos

Conselhos Municipais de Política Cultural, Patrimônio Cultural e Turismo.
19 – A comissão julgadora indicada pelo Conselho Municipal de Cultura será composta por no mínimo três profissionais de

reconhecida atuação na área.
20 - Os materiais e documentos entregues na inscrição não serão devolvidos após o concurso..
21 – Os autores participantes cedem à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa o direito de uso de imagem dos trabalhos

inscritos em materiais de divulgação, jornais, livros, revistas e outras publicações inclusive em meio digital.
22 - Os autores se responsabilizam pela direção/execução da obra.
23 - Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre
direitos autorais.
24 – Os autores dos ensaios fotográficos selecionados automaticamente autorizam a publicação dos mesmos em CD de

coletânea.
25 - Os premiados concordam e permitem a divulgação de seu nome e imagem para a divulgação do concurso, sem qualquer

ônus para os realizadores.
26 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
27 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pelo Conselho

Municipal de Cultura.

Elizabeth Silveira Schmidt
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

ANEXO I

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E NOME

Pelo presente instrumento particular, eu,_________________________________________, residente e domiciliado na
____________________________________________________________, portador do CPF n°.
_____________________________________,e da Cédula de Identidade n°. ____________________________________,
autorizo o proponente do projeto______________________________________________ a utilizar, no ensaio fotográfico
homônimo, minha imagem e nome, atendendo ao estabelecido no Regulamento do CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIA
sobre a Produção Cultural de Ponta Grossa 2012, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da cidade de Ponta Grossa.

Ponta Grossa, _____ de ______________ de 2012.

___________________________________
(assinatura do cedente)

Conhecimentos Específicos: 1.Conceitos gerais: ética, redução de danos, democracia, rede social, direitos sociais,
seguridade social, cidadania, Educação em saúde, Proteção Social, violência social.  2.Noções Básicas sobre as Relações
Humanas.  3.Os conselhos de direito: da criança e do adolescente, da saúde, da educação e da assistência social. 4.A importância
da participação popular na garantia dos direitos sociais. 5. Fundamentos éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho com
famílias. 6. Dinâmica Familiar: noções básicas. A importância da família  no convívio social  e na proteção social da criança e do
adolescente. 7.Trabalho com grupos. 8. A importancia da rede socioassistencial, da busca ativa e  trabalho em equipe. 9.
Legislação: Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993;  Estatuto da Criança e do Adolescente
- ECA/1990; Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004; Política Nacional do Idoso
- PNI/1994; Estatuto do Idoso; Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência/ 1989; Programa Nacional de Inclusão
de Jovens - Projovem: Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, pela Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008 e o decreto nº 6.629,
de 4 de novembro de 2008.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
EDITAL

CONCURSO DE VÍDEODOCUMENTÁRIOS
SOBRE A PRODUÇÃO CULTURAL DE PONTA GROSSA - 2012

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura,
com a finalidade de estimular a produção audiovisual, o registro das manifestações culturais regionais e a preservação da memória,
atendendo as políticas culturais do Município aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura, institui o edital que regulamenta
o Concurso de Vídeodocumentários sobre a Produção Cultural de Ponta Grossa 2012.

REGULAMENTO
1- Poderão participar pessoas residentes em Ponta Grossa, maiores de 18 anos.
2- O tema do vídeodocumentário inscrito deve ser deve ser a produção cultural realizada na cidade de Ponta Grossa no

ano de 2012, até a data de inscrição.
3- Cada interessado poderá enviar até 2 (dois) vídeodocumentários inéditos (entende-se por inédito o videodocumentário

ainda não exibido em TV ou premiados em outros concursos e editais até a data da inscrição);

INSCRIÇÕES
4- As inscrições estarão abertas de 14 a 26 de outubro de 2012, enviadas exclusivamente via Correios.
5- O interessado deverá encaminhar os vídeos em envelope (tamanho folha A4), com AR, sem identificação pessoal no verso

(a identificação virá apenas no recibo AR) para o endereço: CONCURSO MUNICIPAL DE VÍDEO DOCUMENTÁRIOS sobre a
Produção Cultural de Ponta Grossa 2012, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RUA JULIA WANDERLEY, 936,
CENTRO, CEP 84010-170, PONTA GROSSA, PR.

6- Os vídeodocumentários inscritos deverão ser encaminhados obedecendo aos seguintes critérios: 04 vias em DVD,
contendo apenas o título da produção, sem menção aos autores, tanto no vídeo quanto no material entregue.

7- Em envelope menor, lacrado, anexar as seguintes informações:
Na parte externa do envelope
- nominação do concurso
No interior no envelope
- título(s) inscrito(s)
- nome e endereço completos
- telefones e e-mail para contato
- fotocópia de comprovante de residência em nome do inscrito
- fotocópia da cédula de identidade e CPF
- breve biografia pessoal de até 10 linhas
- Termo de uso de imagem, áudio e nome dos entrevistados (anexo)
- Termo de cessão de direitos autorais para trilha sonora (anexo)
- Ficha de utilização de trilha sonora, conforme modelo anexo

FORMATAÇÃO
8 – Quanto ao formato, os vídeos inscritos devem obedecer aos seguintes critérios:
- duração entre 10 e 20 minutos;
- em cores ou preto e branco (ou misto);
- utilização de recurso do gênero documentário, tais como entrevistas, depoimentos, imagens e som de valor histórico e/ou

testemunhal.
- o tema central deve ser a cobertura de um evento cultural realizado em Ponta Grossa, no ano de 2012, até a data de

inscrição do concurso.
- gravação com qualidade de áudio e vídeo, podendo-se valer dos amplos recursos de captação e edição digital ou

analógica disponíveis.

JULGAMENTO
9 - Os documentários serão julgados por uma comissão qualificada, indicada pelo Conselho Municipal de Cultura, cuja

decisão será soberana, à qual não cabem recursos sobre o resultado do concurso. Toma-se por critérios principais de avaliação
a adequação ao tema, a originalidade do recorte proposto sobre o tema e da abordagem do vídeo, a qualidade técnica e a
qualidade informativa, documental e de pesquisa.

10 – Os documentários também poderão ser julgados por júri popular, para efeito de premiação simbólica a ser estipulada
pelo Conselho Municipal de Cultura e pela SMCT.

11 - Os vencedores serão conhecidos em novembro de 2012.

PREMIAÇÃO
12 - A premiação será realizada no exercício de 2012, em data a ser definida pelo Conselho Municipal de Política Cultural.
13 - Os vídeo documentários serão assim premiados:
1º lugar ——————————R$ 3.000,00
2º lugar——————————R$ 2.000,00
3º lugar——————————R$ 1.000,00

14 - Poderão ser conferidas Menções Honrosas, por iniciativa da comissão julgadora.
15 - Os documentários premiados e as menções honrosas serão exibidos em mostra pública gratuita em espaço cultural do

município e também poderão ser exibidos em programas culturais da TV Educativa de Ponta Grossa e outros programas parceiros
da SMCT em outros veículos de comunicação. Os vídeos devem compor, ainda, um DVD editado pela Secretaria Municipal de
Cultura, a ser lançado durante a mostra.

16 - O DVD final com os vídeos premiados será distribuído gratuitamente em bibliotecas, escolas, instituições culturais,
museus, etc..

DISPOSIÇÕES FINAIS
17 - As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
18 -Não poderão participar do concurso funcionários da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e integrantes dos

Conselhos Municipais de Política Cultural, Patrimônio Cultural e Turismo.
19 – A comissão julgadora indicada pelo Conselho Municipal de Cultura será composta por no mínimo três profissionais de

reconhecida atuação na área e aprovada em reunião do CMC.
20 - Os materiais e documentos entregues na inscrição não serão devolvidos após o concurso.
21 - É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regularização de toda e qualquer questão relativa a

direitos autorais e uso de imagem sobre a obra inscrita, conforme termo de uso de imagem em modelo anexo e termo de cessão
de direitos autorais para trilha sonora também anexo.

22 - Os autores se responsabilizam pela direção/execução da obra audiovisual, incluindo roteiro (original ou adaptado),
produção/edição, além de trilha sonora (original, de domínio público ou, em caso de uso de terceiros com a devida autorização
legal, conforme modelo anexo anteriormente citado).

23 - Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.
24 – Os autores dos vídeos selecionados automaticamente autorizam a publicação dos mesmos em DVD de coletânea.
25 - Os premiados concordam e permitem a divulgação de seu nome e imagem para a divulgação do concurso, sem qualquer

ônus para os realizadores.
26 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
27 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pelo Conselho

Municipal de Cultura.

Elizabeth Silveira Schmidt
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

ANEXO I

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PARA TRILHA SONORA

Pelo presente instrumento jurídico particular,                                                 (nome do(a) cedente) ,                            (brasileiro(a))
,                              (estado civil),                                                                                         _                                      (profissão),
portador(a) da Cédula de Identidade nº ____________________, CPF nº ______________________, domiciliado(a) na
__________________________________________________________, na condição legal de autor(a)/detentor(a) dos direitos
autorais sobre a(s) música(s) int i tulada(s)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
decide pelo presente Termo de Cessão de Direitos Autorais, em ceder a _________________________________________,
diretor(a) do documentário intitulado ___________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº
__________________ e do CPF nº ______________________, os direitos patrimoniais e de autor referentes à obra(s)/
criação(ões) supramencionadas, com fundamento nos artigos 28 a 33 da Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei
de Direitos Autorais), para a finalidade específica de veiculação no referido documentário.

____________________, ________ de _________________ de ________.

(nome do(a) autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais).
ANEXO II

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
(uso de imagem, voz e nome)

Pelo presente instrumento particular, eu,__________________________________________, residente e domiciliado
na _________________________________________________________________________

_________________________, portador do CPF n°. _____________________  ______, e da Cédula de Identidade
n°. ____________________________________, autorizo o proponente do
projeto___________________________________________________________ a utilizar, no documentário homônimo, minha
imagem, voz e nome, gravados em entrevistas e/ou depoimentos, atendendo ao estabelecido no Regulamento do Concurso
Municipal de Vídeo Documentários “sobre a produção Cultural de Ponta Grossa em 2012”, da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo da cidade de Ponta Grossa.

____________, _________ de ________ de 2012.

___________________________________
    (assinatura do cedente)

ANEXO III
FICHA DE UTILIZAÇÃO DE TRILHA SONORA

Preencha a tabela conforme uso de músicas no vídeo documentário inscrito.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, com fulcro na Constituição Federal Artigo 216, e na Lei Municipal nº 8.431/
2005, declara e torna público o TOMBAMENTO PRELIMINAR do seguinte imóvel:

- Rua Dr. Paula Xavier, nº 940.

Ponta Grossa, 26 de março de 2012.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Título da
música

Tempo de uti lização
da música

Domínio público
(marque com um X
em caso afirmativo)

Composição original
para o vídeo
(marque com um X
em caso afirmativo)

Obra de terceiro
com direitos cedidos
à produção do vídeo
(marque com um X
em caso afirmativo)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 01 /2012
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

ALFREDO GOMES
Trecho: Aracy Maciel Iurk x José Pessolano Brandes

PROCESSO Nº 0340414/2012
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Alfredo Gomes (trecho entre as ruas Aracy Maciel Iurk e

José Pessolano Brandes) será de R$ 22.303,26 (VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: ALFREDO GOMES
TRECHO: ARACY MACIEL IURK X JOSÉ PESSOLANO BRANDES
BAIRRO: JD. LOS ANGELES
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. 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 à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 28 de Março de 2012.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação
da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 02 /2012
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

ALFREDO GOMES
Trecho: João Dabul Sobrinho x Aracy Maciel Iurk

PROCESSO Nº 0340414/2012
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

OBRA: ALFREDOGOMES Larg: (m) 7,00

TRECHO: ARACY MACIEL IURK X JOSÉ PESSOLANOBRANDES Test: (m) 59,70

BAIRRO: JD. LOS ANGELES Área: (m2) 417,90

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento,

M 23,39 139,40 R$ 3.260,57
transpor te, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 62,69 R$ 562,96
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regular ização e compactação sub-leito m² 1,91 459,69 R$ 878,01

4
Sub-Base em quartzito britado incl. Transporte, espalhamento e compactação,
Esp = 5 cm m² 9,31 451,33 R$ 4.201,88

5
Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) inc l. transp. e
compactação. Esp. min = 10cm

m² 10,08 442,97 R$ 4.465,14

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 417,90 R$ 1.086,54

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 417,90 R$ 7.848,16

SUB-TOTAL R$ 22.303,26

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1
Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação, carga e
transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 0,00 R$ 0,00

2 Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. – incl. escavação, carga
e transporte de material – DTM=10km.

m³ 12,61 0,00 R$ 0,00

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - incl. transporte, assentamento e
rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 28,66 0,00 R$ 0,00

4 Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - incl. transporte, assentamento e
rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 0,00 R$ 0,00

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 0,00 R$ 0,00

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 0,00

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 22.303,26

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 53,37

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA L OTE TESTADA metro CAIXA DA RUA metro PISTA metro ÁREA m2
CARMELINO SOUZA 6420 29 7 20 7 3,50 70
ADRIANO TOZET TO 6490 29 9 20 7 3,50 70

A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim
discriminadas:

A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Alfredo Gomes (trecho entre as ruas João Dabul Sobrinho

e Aracy Maciel Iurk) será de R$ 22.413,00 (VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: ALFREDO GOMES
TRECHO: JOÃO DABUL SOBRINHO X ARACY MACIEL IURK
BAIRRO: JD. LOS ANGELES
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. 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 à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 28 de Março de 2012.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação
da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 03/2012
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

ARAPOTI
Trecho: Bocaiúva do Sul x Engenheiro Beltrão

PROCESSO Nº 0340414/2012
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

OBRA: ALFREDO GOMES Larg: (m) 7,00

TRECHO: JOÃO DABUL SOBRINHO X ARACY MACIEL IURK Test: (m) 60,00

BAIRRO: JD. LOS ANGELES Área: (m2) 420,00

DESCRIMINAÇÃODOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT . QUANT . CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sar jeta incluindo fornecimento,

M 23,39 140,00 R$ 3.274,60
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 63,00 R$ 565,74
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 462,00 R$ 882,42

4
Sub-Base em quartz ito britado incl. Transporte, espalhamento e compactação,
Esp = 5 cm m² 9,31 453,60 R$ 4.223,02

5 Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp. e
compactação. Esp. min = 10cm

m² 10,08 445,20 R$ 4.487,62

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 420,00 R$ 1.092,00

7 Revestimento asfáltico em CBUQespessura min 4 cm. m² 18,78 420,00 R$ 7.887,60

SUB-TOTAL R$ 22.413,00

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1 Movimento de ter ra p/ aber tura de valas incl. escavação, carga e
transp.,dep.,DTM=4 KM

m³ 6,30 0,00 R$ 0,00

2
Reater ro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. – inc l. escavação, carga
e transporte de mater ial – DTM=10km.

m³ 12,61 0,00 R$ 0,00

3 Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - incl. transporte, assentamento e
rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4

m 28,66 0,00 R$ 0,00

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - incl. transporte, assentamento e
rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 0,00 R$ 0,00

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 0,00 R$ 0,00

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 0,00

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 22.413,00

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 53,36

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA metro CAIXA DA RUA metro PISTA metro ÁREA m2
JACKSON ANTONIO H. RIBEIRO 13890 28 6 20 7 3,50 70
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De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Arapoti (trecho entre as ruas Bocaiúva do Sul e Engenheiro
Beltrão) será de R$ 31.732,29 (TRINTA E UM MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: ARAPOTI
TRECHO: BOCAIUVA DO SUL X ENGENHEIRO BELTRÃO
BAIRRO: CIPA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. 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 à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 28 de Março de 2012.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação
da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 04 /2012
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

ARAPOTI
Trecho: Engenheiro Beltrão x Coronel Vivida

PROCESSO Nº0340414/2012
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Arapoti (trecho entre as ruas Engenheiro Beltrão e Coronel

Vivida) será de R$ 55.008,92 (CINQUENTA E CINCO MIL OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

OBRA: ARAPOTI Larg: (m) 8,00

TRECHO: BOCAIUVA DOSUL X ENGENHEIRO BELTRÃO Test: (m) 68,30

BAIRRO: CIPA Área: (m2) 546,40

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLT ICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento,

M 23,39 156,60 R$ 3.662,87
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de mater ial de 1 cat. Inc luindo

m³ 8,98 81,96 R$ 736,00
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 601,04 R$ 1.147,99

4
Sub-Base em quar tz ito britado inc l. Transporte, espalhamento e compactação,
Esp = 5 cm m² 9,31 590,11 R$ 5.493,92

5 Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp. e
compactação. Esp. min = 10cm

m² 10,08 579,18 R$ 5.838,13

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 546,40 R$ 1.420,64

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 546,40 R$ 10.261,39

SUB-TOTAL R$ 28.560,94

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1 Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação, carga e
transp.,dep.,DTM=4 KM

m³ 6,30 31,14 R$ 196,18

2
Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. – incl. escavação, carga
e transporte de mater ial – DTM=10km.

m³ 12,61 30,28 R$ 381,83

3 Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - inc l. transporte, assentamento e
rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4

m 28,66 34,60 R$ 991,64

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - inc l. transporte, assentamento e
rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 4,00 R$ 1.442,48

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 1,00 R$ 159,22

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 3.171,35

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 31.732,29

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 58,08

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA metro CAIXA DA RUA metro PISTA metro ÁREA m2
LUIZ CARLOS PINCOSKI 70557 15 07 18,00 7 3,50 63,00
WALLACE PINA 70558 15 08 15,00 7 3,50 52,50
RUBENS RESENDE MACHADO 70559 15 09 15,00 7 3,50 52,50
WALLACE PINA 70560 15 10 18,20 7 3,50 63,70
WALLACE PINA 70581 16 01 18,00 7 3,50 63,00
SONIA LUCIA DOS SANT OS 70580 16 17 15,00 7 3,50 52,50
LUIS GOMES DA COSTA 70579 16 16 15,00 7 3,50 52,50
WALLACE PINA 70595 16 15 18,20 7 3,50 63,70

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: ARAPOTI
TRECHO: ENGENHEIRO BELTRÃO X CORONEL VIVIDA
BAIRRO: CIPA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. 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 à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 28 de Março de 2012.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação
da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 05 /2012
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

ARAPOTI
Trecho: Thaumaturgo de Azevedo x Bocaiúva do Sul

PROCESSO Nº 0340414/2012
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Arapoti (trecho entre as ruas Thaumaturgo de Azevedo

e Bocaiúva do Sul) será de R$ 32.275,99 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE
CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

OBRA: ARAPOTI Larg: (m) 8,00

TRECHO: ENGENHEIRO BELTRÃO X CORONEL VIVIDA Test: (m) 132,60

BAIRRO: CIPA Área: (m2) 1.060,80

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sar jeta incluindo fornecimento,

M 23,39 285,20 R$ 6.670,83
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 159,12 R$ 1.428,90
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 1.166,88 R$ 2.228,74

4
Sub-Base em quartz ito britado inc l. Transporte, espalhamento e compactação,
Esp = 5 cm m² 9,31 1.145,66 R$ 10.666,09

5
Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp. e
compactação. Esp. min = 10cm

m² 10,08 1.124,45 R$ 11.334,46

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 1.060,80 R$ 2.758,08

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 1.060,80 R$ 19.921,82

SUB-TOTAL R$ 55.008,92

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1
Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação, carga e
transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 0,00 R$ 0,00

2 Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. – incl. escavação, carga
e transporte de mater ial – DTM=10km.

m³ 12,61 0,00 R$ 0,00

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - inc l. transporte, assentamento e
rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 28,66 0,00 R$ 0,00

4 Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - inc l. transporte, assentamento e
rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 0,00 R$ 0,00

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 0,00 R$ 0,00

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 0,00

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 55.008,92

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 51,86

PROPRIET ÁRIO CTM QUADRA LOT E TESTADA metro CAIXA DA RUA metro PISTA metro ÁREA m2
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA INS. IMOB. 0142.3179.0360 66,50 7 3,50 232,75
HENRIQUE IURK 70571 18 01 18,20 7 3,50 63,70
WALLACE PINA 70570 18 10 15,00 7 3,50 52,50
PONTA GROSSA FUTEBOL CLUBE 70569 18 09 15,00 7 3,50 52,50
TEREZINHA DE JESUS WENGLARE 70578 18 08 18,20 7 3,50 63,70
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4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: ARAPOTI
TRECHO: THAUMATURGO DE AZEVEDO X BOCAIÚVA DO SUL
BAIRRO: CIPA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. 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 à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 28 de Março de 2012.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação
da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 06 /2012
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

ARAPOTI
Trecho: Tijucas do Sul x Thaumaturgo de Azevedo

PROCESSO Nº0340414/2012
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Arapoti (trecho entre as ruas Tijucas do Sul e Thaumaturgo

de Azevedo) será de R$ 33.191,35 (TRINTA E TRÊS MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

OBRA: ARAPOTI Larg: (m) 8,00

TRECHO: THAUMATURGO DE AZEVEDOX BOCAIÚVA DO SUL Test: (m) 66,60

BAIRRO: CIPA Área: (m2) 532,80

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLT ICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento,

M 23,39 153,20 R$ 3.583,35
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de mater ial de 1 cat. Inc luindo

m³ 8,98 79,92 R$ 717,68
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 586,08 R$ 1.119,41

4
Sub-Base em quar tz ito britado inc l. Transporte, espalhamento e compactação,
Esp = 5 cm m² 9,31 575,42 R$ 5.357,16

5 Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp. e
compactação. Esp. min = 10cm

m² 10,08 564,77 R$ 5.692,88

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 532,80 R$ 1.385,28

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 532,80 R$ 10.005,98

SUB-TOTAL R$ 27.861,74

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1 Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação, carga e
transp.,dep.,DTM=4 KM

m³ 6,30 55,80 R$ 351,54

2
Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. – incl. escavação, carga
e transporte de mater ial – DTM=10km.

m³ 12,61 54,25 R$ 684,09

3 Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - inc l. transporte, assentamento e
rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4

m 28,66 62,00 R$ 1.776,92

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - inc l. transporte, assentamento e
rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 4,00 R$ 1.442,48

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 1,00 R$ 159,22

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 4.414,25

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 32.275,99

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 60,58

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA metro CAIXA DA RUA metro PISTA metro ÁREA m2

OZORIO SMAWAIS 69132 13 9 18 7 3,5 63
OZORIO DOS SANTOS 69133 13 10 15,5 7 3,5 54,25
JOÃO MATEUS DA LUZ 69134 13 11 15 7 3,5 52,5
ADRIANE DE FATIMA BORGES 70598 14 1 18 7 3,5 63
WALLACE PINA 70597 14 22 15,5 7 3,5 54,25
JOSÉ ALVIR RODRIGUES 70596 14 21 15 7 3,5 52,5
JOSÉ ALVIR RODRIGUES 70617 14 20 18 7 3,5 63

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: ARAPOTI
TRECHO: TIJUCAS DO SUL X THAUMATURGO DE AZEVEDO
BAIRRO: CIPA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. 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 à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 28 de Março de 2012.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação
da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

OBRA: ARAPOTI Larg: (m) 8,00

TRECHO: TIJUCAS DOSUL X THAUMATURGODE AZEVEDO Test: (m) 69,20

BAIRRO: CIPA Área: (m2) 553,60

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento,

M 23,39 158,40 R$ 3.704,98
transpor te, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 83,04 R$ 745,70
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regular ização e compactação sub-leito m² 1,91 608,96 R$ 1.163,11

4
Sub-Base em quartzito britado incl. Transporte, espalhamento e compactação,
Esp = 5 cm m² 9,31 597,89 R$ 5.566,36

5
Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) inc l. transp. e
compactação. Esp. min = 10cm

m² 10,08 586,82 R$ 5.915,15

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 553,60 R$ 1.439,36

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 553,60 R$ 10.396,61

SUB-TOTAL R$ 28.931,27

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1
Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação, carga e
transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 52,74 R$ 332,26

2 Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. – incl. escavação, carga
e transporte de material – DTM=10km.

m³ 12,61 51,28 R$ 646,64

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - incl. transporte, assentamento e
rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 28,66 58,60 R$ 1.679,48

4 Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - incl. transporte, assentamento e
rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 4,00 R$ 1.442,48

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 1,00 R$ 159,22

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 4.260,08

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 33.191,35

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 59,96

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LO TE TESTADA metro CAIXA DA RUA metro PISTA metro ÁREA m2
WALLACE PINA 69531 12 01 19,00 7 3,50 66,50
WALLACE PINA 69530 12 18 14,50 7 3,50 50,75
WALLACE PINA 69529 12 17 16,20 7 3,50 56,70
WALLACE PINA 69546 12 16 18,60 7 3,50 65,10

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

  ORDEM DO DIA: 28/03/2012                                                     SESSÃO  ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 17/12 – Altera o Anexo I da Lei nº 4.284, de 28/07/1989, conforme especifica.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 18/12 – Altera a Lei nº 9.839, de 30/12/2008, conforme especifica.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 24/12 – Altera a Lei nº 9.603, de 30/06/2008, conforme especifica.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 25/12 – Dispõe sobre o Microempreendedor Individual no âmbito do Município, conforme especifica.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 26/12 – Altera a Lei nº 10.885, de 23/12/2011, conforme especifica.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 32/12 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 295.399,36,

e dá outras providências.

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade
CFOF    - Favorável

DEPARTAMENTO  DO  PROCESSO   LEGISLATIVO,  em   27   de  março  de 2.012.

           Ver. MAURÍCIO SILVA                        Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO
                     Presidente                                                   1º Secretário

L   E   I    Nº    10.779
Promove alterações na Lei nº 9.319, de 27/12/2007, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou e eu, Presidente, nos termos do § 6º, do Art.

58 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte

L   E   I

Art. 1°. A Lei n. 9.319, de 27 de dezembro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“ Art. 1° - ...
...

 V -  O emprego de Contador II é privativo de contadores, devidamente inscritos no Conselho Regional de Contabilidade;
(NR)

VI -  O  emprego  de  Auditor  Fiscal  II  é  privativo de bacharéis em Administração, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis,
devidamente inscritos nos seus respectivos conselhos. (AC)
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        ...”

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 22 de março de 2.012.

Ver. MAURÍCIO SILVA                   Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO
    Presidente                                                   1º Secretário

L   E   I    Nº    10.794
Acrescenta inciso VI ao caput do art. 227, da Lei nº 6.857, de 26/12/2001 – Código Tributário Municipal.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou e eu, Presidente, nos termos do § 6º do Art. 58

da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte

L   E   I

Art. 1º -  Fica acrescido o inciso VI ao caput do art. 227, da Lei nº 6.857, de 26 de dezembro de 2.001, com a seguinte
redação:

“Art. 227 - ...

                 ...

          VI - os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, adquiridos de empreendimentos
imobiliários de caráter social, edificados ou não.” (AC)

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 22 de março de 2.012.

Ver. MAURÍCIO SILVA                   Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO
    Presidente                                                   1º Secretário

L   E   I    Nº    10.815
Denomina de INÁCIO GRZYBOWSKI o Distrito Industrial Norte, nesta cidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou e eu, Presidente, nos termos do § 6º do Art. 58

da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte

L   E   I

Art. 1º -  Fica  denominado  de  INÁCIO  GRZYBOWSKI   o  Distrito   Industrial Norte, nesta cidade.

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 22 de março de 2.012.

Ver. MAURÍCIO SILVA                   Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO
    Presidente                                                   1º Secretário

L   E   I    Nº    10.825
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de cancelas nas passagens de nível, no Município de Ponta Grossa.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou e eu, Presidente, nos termos do § 6º do Art. 58

da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte

L   E   I

Art. 1º -  As  passagens  de  nível  no  Município  de   Ponta   Grossa   deverão utilizar-se de sinalização horizontal e vertical,
contendo obrigatoriamente as seguintes formas de sinalização:

I    - Linha de retenção;
II   - Faixa contínua;
III  - Retângulo de advertência/Cruz de Santo André;
IV  -  Indutor de redução de velocidade;
V   - Olho de gato (tachão);
VI  - Aviso contendo a inscrição: “Pare, Trem”;
VII - Sonorizador;
VIII - Poste com placas e sinais luminosos;
IX   - Cancela automática;
X    - Placas indicativas de velocidade máxima de 40 Km/h;
XI   - Braço  aéreo  com  placas  e  sinais  luminosos  em   ambos   os sentidos da via (cancela).

Art. 2º -  As  despesas na execução  desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias destinadas a implementar
obras e equipamentos de sinalização em vias públicas.

Art. 3º -  Esta  lei  entra  em  vigor  60  (sessenta)  dias  após  a  data   da   sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 22 de março de 2.012.

Ver. MAURÍCIO SILVA                   Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO
    Presidente                                                   1º Secretário

L   E   I    Nº    10.845
Promove alterações na Lei nº 6.857, de 26/12/2001 – Código Tributário Municipal, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou e eu, Presidente, nos termos do § 6º do Art. 58

da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte

L  E  I

Art. 1º - A Lei nº 6.857, de 26/12/2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:

   “Art. 47 - A cobrança  da  dívida  ativa  do Município será procedida previamente por via amigável, através de notificação
pessoal do devedor ou de seus sucessores, devendo conter os elementos mencionados no artigo 48 deste Código, e somente
depois de esgotado o procedimento amigável poderá a administração promover a cobrança judicial da dívida. (NR)

                   ...

          § 6º - No  procedimento  amigável  previsto  no  caput para a cobrança da dívida ativa, deverá ser observado o prazo
mínimo de 30 (trinta) dias para o contribuinte efetuar o pagamento da dívida ou de forma parcelada, nos termos do § 3º. (AC)

                    ...”

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 22 de março de 2.012.

Ver. MAURÍCIO SILVA                   Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO
    Presidente                                                   1º Secretário

L   E   I    Nº    10.848
Acrescenta § 7º ao art. 40 da Lei nº 6.857/2001 – Código Tributário Municipal.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou e eu, Presidente, nos termos do § 6º do Art. 58

da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte

L  E  I

Art. 1º - Fica  acrescido  o  §  7º  ao art. 40,  da  Lei nº 6.857,  de  30  de dezembro   de 2.001 – Código Tributário
Municipal, com a seguinte redação:

   “Art. 40 - ...

                  ...

           § 7º - São  isentas  dos  tributos municipais   as   entidades   afetas   à   área   de saúde, sem fins lucrativos, desde
que cadastradas no Conselho Municipal de Saúde e declaradas de utilidade pública municipal”. (AC)

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 22 de março de 2.012.

Ver. MAURÍCIO SILVA                   Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO
    Presidente                                                   1º Secretário

L   E   I    Nº    10.858
Exige a obrigatoriedade de Diploma de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou e eu, Presidente, nos termos do § 6º do Art. 58,

da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte

L   E   I

Art. 1º  - Fica exigido o diploma de Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, aos profissionais contratados
para o exercício de jornalista ou assessor de imprensa nos Poderes Legislativo e Executivo no Município de Ponta Grossa.

     § 1º  -       A  obrigatoriedade  de  que  trata  o  caput deste artigo compreende a contratação por meio de concurso,
de Processo Seletivo Simplificado – Habilitação ou de qualquer outro meio de contratação que as demais normas pertinentes, já
existentes ou que vierem a vigorar, assim permitirem.

     § 2º  - Ficará automaticamente anulada qualquer contratação de profissional que não apresentar a
documentação nos termos exigidos por esta lei.

Art. 2º  - Esta  lei  será  regulamentada  pelo  Poder  Executivo  Municipal  no  que  couber e entrará em vigor na
data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 22 de março de 2.012.

Ver. MAURÍCIO SILVA                   Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO
    Presidente                                                   1º Secretário

EDITAL Nº 001/2012
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no Ato nº 05/2012 e no Ato nº 06/2012, TORNA PÚBLICO
o concurso público para o preenchimento de empregos públicos efetivos da Câmara Municipal de Ponta Grossa, constantes

do Anexo I do presente edital e nas condições especificadas abaixo.
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1- O presente concurso público terá validade de 02 (dois) anos, sujeito à prorrogação por igual período.
1.2- O presente concurso público será planejado, organizado e executado pela Coordenação de Concurso Externos da

Comissão Permanente de Seleção da Universidade Estadual de Ponta Grossa – CPS/UEPG.
1.3- O presente concurso público destina-se ao preenchimento de empregos públicos efetivos da Câmara Municipal de

Ponta Grossa, nos seguintes grupos:
1.3.1- Grupo I – Nível Superior;
1.3.2- Grupo II – Nível Prático;
1.3.3- Grupo III – Pessoal de Apoio.
1.4- O concurso público para os candidatos aos empregos públicos do Grupo I – Nível Superior, será realizado em 02 (duas)

etapas:
1.4.1- 1ª etapa – prova objetiva, contendo 20 (vinte) questões, com sistema somatório, onde cada questão terá 04 (quatro)

alternativas de respostas, identificadas pelos números 01, 02, 04 e 08, onde cada questão poderá ter mais de uma alternativa
como correta. O conteúdo programático consta no Anexo II do presente edital.

1.4.2- 2ª etapa – prova de títulos, conforme Ficha de Avaliação de Títulos que consta no Anexo IV do presente edital.
1.5- O concurso público para os candidatos aos empregos públicos do Grupo II – Nível Prático, será realizado em etapa

única, constando de prova objetiva, contendo 20 (vinte) questões, com sistema somatório, onde cada questão terá 04 (quatro)
alternativas de respostas, identificadas pelos números 01, 02, 04 e 08, onde cada questão poderá ter mais de uma alternativa
como correta. O conteúdo programático consta no Anexo II do presente edital.

1.6- O concurso público para os candidatos aos empregos públicos do Grupo III – Pessoal de Apoio, será realizado em etapa
única, constando de prova objetiva, contendo 30 (trinta) questões, com 05 (cinco) alternativas de respostas, com apenas uma
alternativa correta. O conteúdo programático consta no Anexo II do presente edital.

1.7- De acordo com a legislação vigente, ficam reservadas vagas aos candidatos afrodescendentes.
1.7.1- Considerar-se-á afrodescendente aquele que assim se declare expressamente, identificando-se como de cor negra,

pertencente à raça/etnia negra de acordo com a legislação em vigor.
1.7.2- Tal informação integrará os registros cadastrais de ingresso de empregados.
1.7.3- Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-se-á o infrator: às penas da lei; se candidato, à anulação da inscrição

no concurso público e de todos os atos daí decorrentes; se já nomeado no emprego efetivo para o qual concorreu na reserva
de vagas utilizando-se da declaração inverídica, à pena disciplinar de demissão, sendo assegurado, em qualquer caso, a ampla
defesa.

1.7.4- A constatação será precedida de avaliação do candidato por banca designada pela CPS/UEPG.
1.7.5- Para concorrer à reserva de vagas, o candidato deverá protocolizar pedido solicitando tal condição, dirigido ao

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, até às 18h00min do dia 19 de abril de 2012.
1.7.6- O endereço para protocolização do pedido mencionado no item 1.7.5 do presente edital é o seguinte: Câmara

Municipal de Ponta Grossa, Diretoria Geral de Serviços Administrativos, Sala 01, Av. Visconde de Taunay, nº 880, Ponta Grossa,
Paraná.

1.8- De acordo com a legislação vigente, ficam reservadas vagas aos candidatos portadores de necessidades especiais.
1.8.1- É considerado portador de necessidade especial o candidato que preencher os requisitos da legislação previdenciária

vigente.
1.8.2- A avaliação das condições de deficiência, para admissão ao serviço público, será efetuada mediante exame pericial.
1.8.3- Para concorrer à reserva de vagas, o candidato deverá protocolizar pedido solicitando tal condição, dirigido ao

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, até às 18h00min do dia 19 de abril de 2012, anexando Laudo Médico (original
ou cópia autenticada em cartório) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições, atestando a
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, carimbo indicando o número do CRM e a assinatura do médico
responsável por sua emissão.

1.8.4- O endereço para protocolização do pedido mencionado no item 1.8.3 do presente edital é o seguinte: Câmara
Municipal de Ponta Grossa, Diretoria Geral de Serviços Administrativos, Sala 01, Av. Visconde de Taunay, nº 880, Ponta Grossa,
Paraná.

2- DA INSCRIÇÃO
2.1- As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, com o preenchimento on-line no site http://www.cps.uepg.br/

externos, no período de 02 a 19 de abril de 2012. 2.2- O candidato deverá imprimir, em folha de papel A4, o boleto bancário
destinado ao pagamento da taxa de inscrição, com vencimento no dia 20 de abril de 2012, pagável em toda a rede bancária
autorizada.

2.3- O valor da taxa de inscrição para cada emprego público, consta no Anexo I do presente edital.
2.4- Decorridos 03 (três) dias úteis após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá imprimir a ficha de inscrição,

em papel A4, acessando o site http://www.cps.uepg.br/externos.
2.5- Após a impressão da ficha de inscrição, o candidato deverá cumprir os seguintes procedimentos:
2.5.1- colar, no local indicado, uma foto 3x4, recente, de modo a permitir a sua identificação pelos fiscais de sala do concurso

público;
2.5.2- colar, no local indicado, a fotocópia de um documento oficial de identidade (Cédula de Identidade emitida por

Secretaria Estadual de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, por Ordens ou Conselhos Profissionais, ou
Carteira de Trabalho emitida pelo Ministério do Trabalho, ou Carteira Nacional de Habilitação – modelo com foto, ou passaporte
válido).

2.5.2.1- Não serão aceitas fotocópias de má qualidade, ou que no lugar da assinatura do portador conste a expressão
NÃO ALFABETIZADO, por ter sido emitido quando o candidato era criança.

2.6- A ficha de inscrição, devidamente montada e assinada pelo candidato no local indicado, deverá ser apresentada para
o acesso no local da realização da prova objetiva.

2.7- A confirmação do pagamento da taxa de inscrição representará para o candidato e para todos os efeitos:
2.7.1- o conhecimento e a concordância com todas as normas estabelecidas para o concurso público regido pelo presente

edital e em outros, alusivos ao presente concurso público, que vierem a ser publicados;
2.7.2- a homologação da inscrição, de conformidade com as informações prestadas no momento da inscrição;
2.7.3- como termo de compromisso em aceitar, caso seja aprovado, a indicação de local e horário de trabalho estipulados

pela Câmara Municipal de Ponta Grossa, para o desenvolvimento de atividades conforme escalas de revezamento para trabalhos
aos sábados, domingos e feriados, inclusive para horários noturnos.

2.8- A CPS/UEPG não se responsabilizará por inscrições não efetivadas em decorrência de problemas de ordem técnica
estranhas ao sistema oferecido para a realização informatizada da inscrição pela internet: congestionamento de linhas de
comunicação, falhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

2.9- Se ocorrer o pagamento de mais de uma inscrição do mesmo candidato, para o mesmo emprego público ou para
empregos públicos diferentes, ficará como válida aquela pela qual o candidato comparecer para realizar a prova objetiva.

2.10- Não haverá isenção do valor da taxa de inscrição, salvo nas seguintes hipóteses:
2.10.1- doador de sangue: desde que tenha feito doação de sangue por, pelo menos três vezes, comprovado mediante

anexação ao requerimento de isenção, de declaração emitida por Banco de Sangue ou Instituição de Saúde vinculados ao
Sistema Único de Saúde (SUS) e de reconhecida idoneidade; para os efeitos deste edital serão consideradas as doações de
sangue efetuadas no período de 2 (dois) anos antes da data da publicação do edital do concurso;

2.10.2- cidadão carente: assim considerado aquele inscrito em programas sociais do Governo Federal, comprovado
mediante apresentação do respectivo Cartão de Identificação Social.

2.11- Para alcance dos benefícios citados nos itens 2.10.1 e 2.10.2, o candidato deverá protocolizar pedido solicitando a
isenção, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, até às 18h00min do dia 11 de abril de 2012.

2.12- O endereço para protocolização do pedido mencionado no item 2.11 do presente edital é o seguinte: Câmara
Municipal de Ponta Grossa, Diretoria Geral de Serviços Administrativos, Sala 01, Av. Visconde de Taunay, nº 880, Ponta Grossa,
Paraná.

2.13- O edital com o resultado das solicitações referentes ao subitem 2.11 deste Edital estará disponível no site http://
www.cps.uepg.br/externos, às 18h00min do dia 13 de abril de 2012.
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3- DA DATA, DO HORÁRIO E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVASOBJETIVAS
3.1- As provas objetivas serão realizadas na cidade de Ponta Grossa, no dia 13 de maio de 2012, para os candidatos

aos empregos públicos dos Grupos I, II e III, constantes do Anexo I do presente edital.
3.2- O edital com a indicação dos locais de realização das provas objetivas estará disponível no site http://www.cps.uepg.br/

externos, às 18h00min do dia 07 de maio de 2012.
3.3- É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização da sua prova objetiva e o

comparecimento no horário determinado.
3.4- O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva, munido de:
3.4.1- caneta esferográfica, de material transparente, com tinta azul-escura ou preta, escrita grossa;
3.4.2- documento original de identificação;
3.4.3- ficha de inscrição.
3.5- Os portões de acesso aos locais de realização das provas objetivas serão abertos às 07h30min e fechados às

08h30min, estando impedido de ingressar, por qualquer motivo, o candidato que chegar ao local de prova após o horário
estipulado.

3.6- As provas objetivas serão iniciadas às 09h00min e terão duração de 03 (três) horas.
3.7- O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova, após decorridos, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do

horário previsto para a realização da prova objetiva, devendo entregar ao fiscal de sala o caderno de questões e o cartão de
registro de respostas.

3.8- Não serão aplicadas provas objetivas em local, data ou horário diferente dos estabelecidos no presente edital e no
edital mencionado no item 3.2 do presente edital.

3.9- Ao final do tempo destinado à realização da prova objetiva, é obrigatória a saída simultânea dos 03 (três) últimos
candidatos da sala, os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação da prova objetiva naquela sala.

3.10- Durante a realização da prova objetiva, o candidato não poderá sair da sala de prova, a não ser em caso especial
e desde que acompanhado por um dos fiscais de sala.

3.11- A ficha de inscrição do candidato, que será utilizada no momento da sua identificação pública, será retida pelos fiscais
de sala, para utilização posterior pela CPS/UEPG.

3.12- Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova objetiva, em virtude do
temporário afastamento de candidatos da sala de provas.

4- DA PROVA OBJETIVA
4.1- Para os empregos públicos dos Grupos I, II e III, haverá uma prova objetiva, de caráter eliminatório, abrangendo os

conteúdos programáticos constantes do Anexo II do presente edital.
4.2- Para os empregos públicos dos Grupos I e II, será aplicada uma prova objetiva, contendo 20 (vinte) questões, com

sistema somatório, onde cada questão constará de 04 (quatro) alternativas de respostas, identificadas pelos números 01, 02, 04
e 08, sendo que cada questão poderá apresentar mais de uma alternativa como correta.

4.2.1- Para responder cada questão da prova objetiva, o candidato deverá somar os números indicativos das alternativas
que identificar como corretas e o número encontrado como resultado (somatório) deverá ser lançado no cartão de registro de
respostas, conforme orientação que constará na capa do caderno de questões.

4.2.2- A pontuação integral ou parcial da questão só será computada se no somatório da resposta não estiver incluída
nenhuma alternativa errada.

4.2.3- Cada questão da prova objetiva, para os Grupos I e II, valerá 60 (sessenta) pontos e a prova objetiva terá valor
máximo de 1.200 (mil e duzentos) pontos.

4.2.4- O conteúdo programático consta no Anexo II do presente edital.
4.3- Para os empregos públicos do Grupo III, será aplicada uma prova objetiva, contendo
30 (trinta) questões, onde cada questão constará de 05 (cinco) alternativas de respostas, sendo que cada questão

apresentará apenas uma alternativa correta.
4.3.1- Cada questão da prova objetiva, para o Grupo III, valerá 60 (sessenta) pontos e a prova objetiva terá valor máximo

de 1.800 (mil e oitocentos) pontos.
4.4- As questões das provas objetivas do presente concurso público, de acordo com o conteúdo programático que consta

no Anexo II do presente edital, serão assim subdivididas:
4.4.1- para os empregos públicos dos Grupos I e II, 20 (vinte) questões de conhecimentos específicos;
4.4.2- para os empregos públicos do Grupo III, 05 (cinco) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de

Matemática e 20 (vinte) questões de conhecimentos específicos.
4.5- As respostas às questões da prova objetiva, lançadas no cartão de registro de respostas, serão corrigidas por meio

de leitora óptica e processadas eletronicamente.
4.6- O candidato é responsável pelo correto preenchimento do cartão de registro de respostas e pela sua conservação e

integridade, pois não haverá substituição do cartão, salvo em caso de defeito de impressão.
4.7- Na duração das provas objetivas, estará incluído o tempo para o preenchimento do cartão de registro de respostas,

sendo que o controle do tempo de realização da prova e as informações a respeito do tempo transcorrido, serão realizados pelos
fiscais de sala.

4.8- Durante a realização da prova objetiva não será permitido:
4.8.1- a comunicação entre os candidatos;
4.8.2- a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares;
4.8.3- a utilização de livros, de apostilas, de dicionários, de anotações ou de qualquer outro material de consulta;
4.8.4- a utilização de réguas de cálculo;
4.8.5- a utilização de qualquer dispositivo eletrônico que possa comprometer a segurança do concurso público;
4.8.6- a utilização de telefone celular, gravador, receptor, pagers, notebook e/ou equipamento similar;
4.8.7- a utilização de gorros, de bonés e de óculos escuros;
4.8.8- o porte de qualquer tipo de arma.
4.9- Caso o candidato esteja portando qualquer um dos objetos descritos nos itens 4.8.2 a 4.8.7 do presente edital, deverá

colocá-los sob sua carteira, desligá-los quando for o caso, de modo a ficar impedido o seu acesso e a sua visualização.
4.10- O edital divulgando as provas objetivas e os respectivos gabaritos, estará disponível no site http://www.cps.uepg.br/

externos, às 18h00min do dia 14 de maio de 2012.
4.11- Serão admitidos recursos, por escrito, referentes ao edital mencionado no item 4.10 do presente edital, dirigidos ao

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, e protocolizados em até 48 (quarenta e oito) horas após a publicação das
mencionadas provas objetivas e respectivos gabaritos, ou seja, até às 18h00min do dia 16 de maio de 2012.

4.12- O endereço para protocolização de recursos é o seguinte: Câmara Municipal de Ponta Grossa, Diretoria Geral de
Serviços Administrativos, Sala 01, Av. Visconde de Taunay, nº 880, Ponta Grossa, Paraná.

4.13- O edital divulgando as provas objetivas e os respectivos gabaritos, após a análise de recursos, estará disponível
no site http://www.cps.uepg.br/externos, às 18h00min do dia 18 de maio de 2012.

4.14- Para os candidatos do Grupo I, serão considerados aprovados para a 2ª etapa – prova de títulos, aqueles que, no
total das questões da prova objetiva alcançarem, no mínimo, a pontuação equivalente a 50% (cinquenta por cento) do total da
pontuação possível.

4.15- Para os candidatos dos Grupos II e III, serão considerados classificados aqueles que, no total das questões da prova
objetiva alcançarem, no mínimo, a pontuação equivalente a 50% (cinquenta por cento) do total da pontuação possível.

4.16- Os candidatos que não obtiverem a pontuação mínima exigida na prova objetiva estarão automaticamente excluídos
do concurso público.

4.17- Para os candidatos do Grupo I, o edital com o resultado dos classificados para a 2ª etapa – prova de títulos, estará
disponível no site http://www.cps.uepg.br/externos, às 18h00min do dia 21 de maio de 2012.

4.18- Serão admitidos recursos, por escrito, referentes ao resultado previsto no item 4.17 do presente edital, dirigidos ao
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, e protocolizados em até 48 (quarenta e oito) horas após a publicação do
mencionado resultado, ou seja, até às 18h00min do dia 23 de maio de 2012.

4.19- O endereço para protocolização de recursos é o seguinte: Câmara Municipal de Ponta Grossa, Diretoria Geral de
Serviços Administrativos, Sala 01, Av. Visconde de Taunay, nº 880, Ponta Grossa, Paraná.

4.20- Para os candidatos do Grupo I, o edital com o resultado dos classificados para a 2ª etapa – prova de títulos, após
a análise de recursos, estará disponível no site http://www.cps.uepg.br/externos, às 18h00min do dia 25 de maio de 2012.

4.21- O endereço para protocolização de recursos é o seguinte: Câmara Municipal de Ponta Grossa, Diretoria Geral de
Serviços Administrativos, Sala 01, Av. Visconde de Taunay, nº 880, Ponta Grossa, Paraná.

4.22- O não comparecimento do candidato à prova objetiva implicará na sua eliminação do concurso público.
4.23- Além do estabelecido no presente edital, terá a prova anulada e será automaticamente excluído do concurso público

o candidato que, durante a realização da prova objetiva:
4.23.1- for surpreendido fornecendo e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
4.23.2- descumprir o mencionado no item 4.8 do presente edital;
4.23.3- fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não o permitido;
4.23.4- recusar-se a entregar o material da prova objetiva ao término do tempo destinado para a sua realização;
4.23.5- ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando o caderno de questões e/ou o cartão de registro de

respostas;
4.23.6- perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
4.23.7- utilizar atitudes de desacato ou desrespeito com os fiscais de sala e/ou organizadores do concurso público ou com

os concorrentes.
4.24- Para os candidatos dos Grupos I, II e III, o edital com o resultado final dos classificados, estará disponível no site http:/

/www.cps.uepg.br/externos, às 18h00min do dia 13 de junho de 2012.
4.25- Serão admitidos recursos, por escrito, referentes ao resultado previsto no item 4.24 do presente edital, dirigidos ao

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, e protocolizados em até 48 (quarenta e oito) horas após a publicação do
mencionado resultado, ou seja, até às 18h00min do dia 15 de junho de 2012.

4.26- O endereço para protocolização de recursos é o seguinte: Câmara Municipal de Ponta Grossa, Diretoria Geral de
Serviços Administrativos, Sala 01, Av. Visconde de Taunay, nº 880, Ponta Grossa, Paraná.

4.27- Para os candidatos dos Grupos I, II e III, o edital com o resultado final, após a análise de recursos, estará disponível
no site http://www.cps.uepg.br/externos, às 18h00min do dia 19 de junho de 2012.

5- DA PROVA DE TÍTULOS
5.1- Para os candidatos do Grupo I, classificados para a 2ª etapa – prova de títulos, de acordo com o edital, disponível no

site http://www.cps.uepg.br/externos às 18h00min do dia 25 de maio de 2012, os mesmos deverão entregar o curriculum vitae
acompanhadodos documentos comprobatórios e na mesma sequência da Ficha de Avaliação de Títulos constante no Anexo
IV do presente edital.

5.2- O curriculum vitae e os documentos comprobatórios, conforme mencionado no item 5.1 do presente edital deverão
ser entregues no período de 29 de maio a 01 de junho de 2012, no horário das 14h00min às 18h00min, no seguinte endereço:
Câmara Municipal de Ponta Grossa, Diretoria Geral de Serviços Administrativos, Sala 01, Av. Visconde de Taunay, nº 880, Ponta
Grossa, Paraná.

5.3- Os documentos comprobatórios deverão ser apresentados da seguinte forma:
5.3.1- originais; ou
5.3.2- cópias autenticadas em cartório.
5.4- Não é permitida a inclusão de novos documentos após a entrega.
5.5- A prova de títulos, de caráter classificatório, inicialmente, terá valor máximo de 100

(cem) pontos, respeitados os limites cumulativos estabelecidos para cada item e para cada grupo de itens.
5.6- Para composição da pontuação final do candidato na referida prova, a pontuação inicial será multiplicada por 12 (doze),

passando para 1.200 (mil e duzentos) pontos o limite máximo possível de ser alcançado.
5.7- Serão desconsiderados os pontos que excederem os valores máximos de cada item e de cada grupo de itens.
5.8- Cada título será considerado uma única vez.
5.9- Os títulos representativos dos requisitos mínimos para ingresso no emprego público não serão considerados para

pontuação na prova de títulos.
5.10- Só serão avaliados os títulos dos candidatos que obtiverem 50% (cinquenta por cento) da pontuação da prova

objetiva.
5.11- Receberá pontuação zero na prova de títulos, o candidato que não entregá-los na forma, no prazo e no local

estipulados neste edital, sendo que o candidato que receber pontuação zero na prova de títulos, para o cálculo da classificação
final, terá computada apenas a pontuação da prova objetiva.

5.12- Para receber a pontuação relativa ao título de especialista, o candidato deverá comprovar que o curso de especialização
foi realizado dentro das normas do Conselho Nacional de Educação (CNE).

5.13- Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de mestrado ou de doutorado, será aceito
o diploma ou a ata de defesa de dissertação ou tese, expedidos por instituição reconhecida pela CAPES.

5.14- Para curso de doutorado ou mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o diploma, desde que revalidado
por instituição de ensino superior no Brasil devidamente reconhecida pela CAPES.

5.15- A documentação comprobatória apresentada para a prova de títulos será analisada quanto à sua autenticidade e,
mesmo após a posse, o candidato será excluído do concurso público, tornando-se sem efeito seu ato de nomeação, observado
o devido processo administrativo, caso seja comprovada qualquer irregularidade, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

5.16- Todo documento apresentado na prova de títulos expedido em língua estrangeira, somente será considerado, se
traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado, exceto para as línguas espanhola, inglesa, francesa e alemã.

6- DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO
6.1- Para os candidatos do Grupo I, a classificação final no concurso público será obtida pelo somatório da pontuação

alcançada pelos candidatos na prova objetiva e na prova de títulos.
6.2- Para os candidatos dos Grupos II e III, a classificação final no concurso público será obtida pela pontuação alcançada

pelos candidatos na prova objetiva.
6.3- A classificação final dos candidatos aprovados no concurso público será divulgada por emprego público, com indicação

do nome e da pontuação dos aprovados, em ordem decrescente da pontuação final obtida.
6.4- O edital com a classificação final do presente concurso público estará disponível no site http://www.cps.uepg.br/

externos, às 18h00min do dia 13 de junho de 2012.
6.5- Serão admitidos recursos, por escrito, referentes ao resultado previsto nos itens 4.24 e 6.4 do presente edital, dirigidos

ao Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, e protocolizados em até 48 (quarenta e oito) horas após a publicação do
mencionado resultado, ou seja, até às 18h00min do dia 15 de junho de 2012.

6.6- O endereço para protocolização de recursos é o seguinte: Câmara Municipal de Ponta Grossa, Diretoria Geral de
Serviços Administrativos, Sala 01, Av. Visconde de Taunay, nº 880, Ponta Grossa, Paraná.

6.7- Para os candidatos dos Grupos I, II e III, o edital com o resultado final, após a análise de recursos, estará disponível
no site http://www.cps.uepg.br/externos, às 18h00min do dia 19 de junho de 2012.

7- DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1- Quando dois ou mais candidatos, no mesmo emprego público, alcançarem o mesmo valor total de pontos, serão

utilizados, pela ordem, os seguintes critérios para desempate:
7.1.1- maior idade entre os candidatos;
7.1.2- maior pontuação na prova objetiva;
7.1.3- maior pontuação na prova de títulos.

8- DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
8.1- A nomeação e posse dos candidatos aprovados, respeitadas as limitações de ordemfinanceira e orçamentária da

Câmara Municipal de Ponta Grossa, ocorrerá na rigorosa observância do número de vagas e da ordem de classificação, para
ingresso no nível inicial da carreira, conforme estabelecido no Anexo I do presente edital.

8.2- Os requisitos para a nomeação são os seguintes:
8.2.1- ter sido aprovado no presente concurso público;
8.2.2- possuir cédula de identidade (RG);
8.2.3- possuir cadastro de pessoa física (CPF) na Secretaria da Receita Federal;
8.2.4- ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da lei; em caso denacionalidade portuguesa, estar

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos
termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição da República Federativa do Brasil;

8.2.5- ter completado, no mínimo, 18 anos de idade até a data da posse;
8.2.6- possuir a escolaridade e outros requisitos exigidos para a área objeto do concurso público, conforme estabelecido

no Anexo I do presente edital;
8.2.7- estar em dia com as obrigações eleitorais;
8.2.8- estar em dia com as obrigações do serviço militar – para os candidatos do sexo masculino;
8.2.9- estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
8.2.10- ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;
8.2.11- não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração pública direta, indireta ou fundacional, de

qualquer um dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
8.2.12- não ter registro de antecedentes criminais;
8.2.13- apresentar declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, em conformidade com a Lei nº

8.429/92 e com a Lei nº 8.730/93;
8.2.14- ser considerado apto nos exames admissionais, que terão caráter exclusivamente eliminatório e serão realizados

às expensas do candidato. Os exames admissionais consistirão de exame médico clínico, exames laboratoriais e complementares,
atendendo às especificidades de cada emprego público oferecido no presente concurso público, conforme prescrição de médico
do trabalho.

8.3- O candidato fica ciente de que é civil e criminalmente responsável pelas declarações efetuadas no ato da inscrição, as
quais deverão ser comprovadas quando da nomeação, sob as penas da lei, assim como da perda do direito à vaga respectiva,
se deixar de cumprir o estabelecido no edital de convocação para nomeação.

9- DOS RECURSOS
9.1- Serão admitidos recursos, por escrito, dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, desde que

interpostos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à data da publicação dos respectivos editais no site
http://www.cps.uepg.br/externos.

9.2- O endereço para protocolização de recursos é o seguinte: Câmara Municipal de Ponta Grossa, Diretoria Geral de
Serviços Administrativos, Sala 01, Av. Visconde de Taunay, nº 880, Ponta Grossa, Paraná.

9.3- O horário para protocolização de recursos é das 14h00min às 18h00min.
9.4- Até as 18h00min do dia 16 de maio de 2012, serão admitidos recursos referentes ao item 4.10 do presente edital.
9.5- Até as 18h00min do dia 23 de maio de 2012, serão admitidos recursos referentes ao item 4.17 do presente edital.
9.6- Até as 18h00min do dia 15 de junho de 2012, serão admitidos recursos referentes aos itens 4.24 e 6.4 do presente

edital.
9.7- Será considerada, para fins de aferição da tempestividade do recurso, a data e a hora de publicação dos editais no

site http://www.cps.uepg.br/externos.
9.8- Para interpor recursos, o candidato deverá expor, com precisão, o ponto de insurgência, mediante razões claras,

consistentes e fundamentadas.
9.9- Somente serão apreciados os recursos devidamente fundamentados.
9.10- Os recursos interpostos fora do prazo, encaminhados via fax, via correios ou via correio eletrônico não serão analisados.
9.11- Após decisão sobre os recursos interpostos sobre questão ou alternativa de prova e/ou de resposta do gabarito, os

cartões de registro de respostas serão processados de acordo com o gabarito publicado em edital após a análise de recursos,
do qual não se admitirá novo recurso.

9.12- Os editais com os resultados das análises de recursos serão publicados no site http://www.cps.uepg.br/externos:
9.12.1- às 18h00min do dia 18 de maio de 2012, referente ao item 4.10 do presente edital.
9.12.2- às 18h00min do dia 25 de maio de 2012, referente ao item 4.17 do presente edital.
9.12.3- às 18h00min do dia 19 de junho de 2012, referente aos itens 4.24 e 6.4 do presente edital.
9.13- O resultado das análises de recursos, também será comunicado ao requerente nos próprios autos do recurso.
9.14- Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto do cartão de registro

de respostas.
9.15- Apreciados e decididos os recursos, não serão concedidas revisão, vistas ou recontagem de pontos.

10- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1- A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá protocolizar pedido, dirigido

ao Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, até às 18h00min do dia 19 de abril de 2012, solicitando o atendimento
especial, anexando fotocópia do RG de um acompanhante, que será o responsável pela guarda da criança e ficará em local
reservado para essa finalidade no dia da prova.

10.2- O endereço para protocolização do pedido mencionado no item 10.1 do presente edital é o seguinte: Câmara
Municipal de Ponta Grossa, Diretoria Geral de Serviços Administrativos, Sala 01, Av. Visconde de Taunay, nº 880, Ponta Grossa,
Paraná.

10.3- A CPS/UEPG dispõe de condições para atendimento de candidatos portadores de necessidades especiais dentro das
seguintes limitações:

10.3.1- deficiente auditivo – intérprete de Libras;
10.3.2- deficiente visual, com visão parcial – folhas de provas com tamanho de imagens aumentadas em 100%;
10.3.3- deficiente visual, sem condições de leitura – aplicador de prova/leitor;
10.3.4- deficiente motor – local com acesso facilitado.
10.4- O candidato, portador de deficiência ou não, que tiver necessidade de qualquer tipo de condição especial para a

realização da prova, deverá protocolizar pedido, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, até às 18h00min
do dia 19 de abril de 2012, solicitando o atendimento especial, anexando documentação comprobatória, dirigido ao Presidente
da Câmara Municipal de Ponta Grossa.

10.5- O endereço para protocolização do pedido mencionado no item 10.4 do presente edital é o seguinte: Câmara
Municipal de Ponta Grossa, Diretoria Geral de Serviços Administrativos, Sala 01, Av. Visconde de Taunay, nº 880, Ponta Grossa,
Paraná.

10.6- Haverá o automático cancelamento da inscrição do candidato que tenha a sua taxa de inscrição paga com cheque
devolvido por qualquer motivo, ficando cancelada a sua validação mesmo que venha a ocorrer o pagamento em data posterior
a 20 de abril de 2012.

10.7- O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de
cancelamento do concurso público.
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10.8- O candidato que mesmo estando na condição de empossado no emprego público, for constatado que tenha utilizado
procedimento ilícito em qualquer das etapas do presente concurso público, terá a(s) prova(s) anulada(s) e será automaticamente
excluído do concurso público.

11- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1- Ficam incluídos os Anexos I, II, III, IV e V como partes integrantes do presente edital.
11.2- O resultado do concurso público será homologado e publicado no Diário Oficial do Município de Ponta Grossa, afixado

no quadro de avisos da Câmara Municipal de Ponta Grossa, no endereço: Av. Visconde de Taunay, nº 880, Ponta Grossa, Paraná,
e divulgado na internet, no site http://www.cps.uepg.br/externos.

11.3- Os candidatos aprovados deverão manter seu endereço atualizado na Câmara Municipal de Ponta Grossa, sendo
de sua inteira responsabilidade os prejuízos que possam advir da não atualização do seu endereço.

11.4- Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa e pela Coordenação de
Concursos Externos da Comissão Permanente de Seleção da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Ponta Grossa, 27 de março de 2012.

Maurício Silva
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

continua...

ANEXO I – EDITAL Nº 001/2012 
 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: Advogado 
REQUISITOS MÍNIMOS Bacharelado em Direito com inscrição na Ordem dos 

Advogados do Brasil 
GRUPO Grupo I – Nível Superior 
NÍVEL-CE 10 
SALÁRIO INICIAL (R$) R$ 3.811,30 
TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) R$ 80,00 
NÚMERO DE VAGAS 01 
CARGA HORÁRIA 30 (trinta) horas semanais 
TIPOS DE PROVAS Prova Objetiva e Prova de Títulos 
 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: Analista de Recursos Humanos 
REQUISITOS MÍNIMOS Bacharelado em Administração com inscrição no 

Conselho Regional de Administração ou Bacharelado 
em Ciências Contábeis com inscrição no Conselho 
Regional de Contabilidade 

GRUPO Grupo I – Nível Superior 
NÍVEL-CE 09 
SALÁRIO INICIAL (R$) R$ 2.811,40 
TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) R$ 80,00 
NÚMERO DE VAGAS 01 
CARGA HORÁRIA 30 (trinta) horas semanais 
TIPOS DE PROVAS Prova Objetiva e Prova de Títulos 
 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: Auxiliar de Digitação, Registro e Operador de Filmagem 
REQUISITOS MÍNIMOS Curso Superior completo em qualquer área 
GRUPO Grupo I – Nível Superior 
NÍVEL-CE 08 
SALÁRIO INICIAL (R$) R$ 2.266,25 
TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) R$ 80,00 
NÚMERO DE VAGAS 01 
CARGA HORÁRIA 30 (trinta) horas semanais 
TIPOS DE PROVAS Prova Objetiva e Prova de Títulos 
 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: Técnico em Contabilidade e Empenho 
REQUISITOS MÍNIMOS Bacharelado em Ciências Contábeis com inscrição no 

Conselho Regional de Contabilidade 
GRUPO Grupo I – Nível Superior 
NÍVEL-CE 09 
SALÁRIO INICIAL (R$) R$ 2.811,40 
TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) R$ 80,00 
NÚMERO DE VAGAS 01 
CARGA HORÁRIA 30 (trinta) horas semanais 
TIPOS DE PROVAS Prova Objetiva e Prova de Títulos 

EMPREGO PÚBLICO: Assistente Patrimonial 
REQUISITOS MÍNIMOS Bacharelado em Administração com inscrição no 

Conselho Regional de Administração  
GRUPO Grupo I – Nível Superior 
NÍVEL-CE 08 
SALÁRIO INICIAL (R$) R$ 2.266,25 
TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) R$ 80,00 
NÚMERO DE VAGAS 01 
CARGA HORÁRIA 30 (trinta) horas semanais 
TIPOS DE PROVAS Prova Objetiva e Prova de Títulos 
 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: Assistente Técnico Jurídico 
REQUISITOS MÍNIMOS Bacharelado em Direito com inscrição na Ordem dos 

Advogados do Brasil 
GRUPO Grupo I – Nível Superior 
NÍVEL-CE 10 
SALÁRIO INICIAL (R$) R$ 3.811,30 
TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) R$ 80,00 
NÚMERO DE VAGAS 01 
CARGA HORÁRIA 30 (trinta) horas semanais 
TIPOS DE PROVAS Prova Objetiva e Prova de Títulos 
 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: Assistente de Acompanhamento Legislativo 
REQUISITOS MÍNIMOS Curso Superior completo em qualquer área 
GRUPO Grupo I – Nível Superior 
NÍVEL-CE 08 
SALÁRIO INICIAL (R$) R$ 2.266,25 
TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) R$ 80,00 
NÚMERO DE VAGAS 06 
CARGA HORÁRIA 30 (trinta) horas semanais 
TIPOS DE PROVAS Prova Objetiva e Prova de Títulos 
 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: Motorista 
REQUISITOS MÍNIMOS Ensino Fundamental completo e Carteira Nacional de 

Habilitação “Categoria B” 
GRUPO Grupo II – Nível Prático 
NÍVEL-CE 02 
SALÁRIO INICIAL (R$) R$ 639,00 
TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) R$ 50,00 
NÚMERO DE VAGAS 02 
CARGA HORÁRIA 30 (trinta) horas semanais 
TIPOS DE PROVAS Prova Objetiva 
 

EMPREGO PÚBLICO: Encarregado de Serviço 
REQUISITOS MÍNIMOS Ensino Médio completo 
GRUPO Grupo II – Nível Prático 
NÍVEL-CE 06 
SALÁRIO INICIAL (R$) R$ 1.402,13 
TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) R$ 50,00 
NÚMERO DE VAGAS 01 
CARGA HORÁRIA 30 (trinta) horas semanais 
TIPOS DE PROVAS Prova Objetiva 
 

 

EMPREGO PÚBLICO: Técnico em Informática 
REQUISITOS MÍNIMOS Ensino Médio Integrado – área de Informática 
GRUPO Grupo II – Nível Prático 
NÍVEL-CE 09 
SALÁRIO INICIAL (R$) R$ 2.811,40 
TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) R$ 50,00 
NÚMERO DE VAGAS 01 
CARGA HORÁRIA 30 (trinta) horas semanais 
TIPOS DE PROVAS Prova Objetiva 
 

 

EMPREGO PÚBLICO: Agente de Segurança Institucional 
REQUISITOS MÍNIMOS Ensino Fundamental completo 
GRUPO Grupo III – Pessoal de Apoio 
NÍVEL-CE 01 
SALÁRIO INICIAL (R$) R$ 622,00 
TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) R$ 35,00 
NÚMERO DE VAGAS 04 
CARGA HORÁRIA 30 (trinta) horas semanais 
TIPOS DE PROVAS Prova Objetiva 
 

 

EMPREGO PÚBLICO: Auxiliar de Conservação Geral 
REQUISITOS MÍNIMOS Ensino Fundamental completo 
GRUPO Grupo III – Pessoal de Apoio 
NÍVEL-CE 01 
SALÁRIO INICIAL (R$) R$ 622,00 
TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) R$ 35,00 
NÚMERO DE VAGAS 05 
CARGA HORÁRIA 30 (trinta) horas semanais 
TIPOS DE PROVAS Prova Objetiva 
 

 

EMPREGO PÚBLICO: Trabalhador Braçal 
REQUISITOS MÍNIMOS Ensino Fundamental completo 
GRUPO Grupo III – Pessoal de Apoio 
NÍVEL-CE 01 
SALÁRIO INICIAL (R$) R$ 622,00 
TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) R$ 35,00 
NÚMERO DE VAGAS 01 
CARGA HORÁRIA 40 (quarenta) horas semanais 
TIPOS DE PROVAS Prova Objetiva 

continua
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ANEXO II – EDITAL Nº 001/2012 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

EMPREGO PÚBLICO: ADVOGADO 
Conhecimentos Específicos 

DIREITO CONSTITUCIONAL: A organização do Estado. Poderes e funções. Repartição de 
competências. A União, os Estados e os Municípios. Suas atribuições. Competência exclusiva, 
concorrente e residual para legislar. A Administração Pública. Princípios que a norteiam. Servidores 
Públicos. Ingresso na carreira pública. Direitos e deveres. Normas constitucionais e a hierarquia das 
leis. A desconstitucionalização, recepção e repristinação. Normas constitucionais e inconstitucionais. 
Inconstitucionalidade formal e material, originária e superveniente. O controle da constitucionalidade das 
leis. Sistema concentrado e difuso. Ação direta e incidental. Mandado de segurança coletivo. Ação 
popular. Habeas data e ação civil pública. Direitos e garantias constitucionais. Direitos sociais. 
Interesses individuais, coletivos, difusos e homogêneos. Poder Judiciário: organização, competência, 
autonomia. Justiça dos Estados. Orçamento e fiscalização orçamentária e financeira. Tribunal de 
Contas. Direitos sociais e sua efetivação. Normas constitucionais programáticas e princípios 
constitucionais vinculantes. Poder Legislativo. Processo legislativo.  
DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública direta e indireta. Órgãos e pessoas jurídicas. 
Entidades paraestatais. Autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. A Fundação 
perante o Direito Administrativo. Fundação de direito público e de direito privado. Atos e fatos 
administrativos. Atos administrativos simples, complexos e compostos, vinculados e discricionários, 
unilaterais e bilaterais. Perfeição, validade, vigência e eficácia dos atos administrativos. A 
autoexecutoriedade: conceito e fundamentos. Vícios dos atos administrativos. Revogação e anulação. 
Revalidação, ratificação e conversão. Poderes administrativos. Poder vinculado e poder discricionário. 
Poder hierárquico e poder disciplinar. Poder de polícia: conceito. Polícia judiciária e polícia 
administrativa. Contratos administrativos. Conceito e caracteres jurídicos. As diferentes espécies de 
contratos. Os convênios administrativos. Formação dos contratos administrativos. Licitação: conceito, 
fundamentos, modalidades e procedimentos. Lei nº 8.666/93. Execução dos contratos administrativos. 
Princípios aplicáveis. Teorias do fato do príncipe e da imprevisão. Serviço público: conceito, caracteres 
jurídicos, classificações e garantias. Serviços públicos da União, dos Estados e dos Municípios. 
Execução indireta dos serviços públicos. Concessão e permissão. Sistema de controle jurisdicional dos 
atos administrativos: sistema brasileiro. Revisão dos atos administrativos pela própria administração. A 
prévia exaustão das vias administrativas. Teorias subjetivas e objetivas da responsabilidade patrimonial 
do Estado por atos da Administração Pública. A responsabilidade objetiva do Estado. Agentes Públicos. 
Servidores e Funcionários Públicos. A natureza jurídica do emprego público. Acumulação de cargos e 
funções públicas. Estabilidade. Aposentadoria. Reintegração. Lei nº 6174/70. A teoria das nulidades no 
Direito Administrativo. Orçamento público: fases. Receita e despesa públicas. Programação e execução 
orçamentária e financeira.  
DIREITO CIVIL: Pessoa natural. Incapacidade absoluta e relativa. Restrições e limitações de direito. 
Pessoa jurídica. Registro civil das pessoas jurídicas. Sociedades e associações civis. Fundações. 
Requisitos. Constituição. Insuficiência de bens. Fiscalização. Alteração dos estatutos. Extinção das 
fundações e destino dos bens. Atuação do Ministério Público. Domicílio civil: espécies, pluralidade. 
Domicílio da pessoa jurídica. Domicílio de eleição. Bens. Classificação geral dos bens. Bem de família. 
Fato jurídico. Ato jurídico. Negócio jurídico: conceito, condições de validade. Defeitos dos negócios 
jurídicos. Erro, dolo, coação, simulação e fraude contra credores. Da nulidade e da anulabilidade dos 
negócios jurídicos: conseqüências, ratificação, decadência, prescrição. Causas que impedem, 
suspendem e interrompem a prescrição. Prazos. Registros Públicos. Registro Civil das pessoas físicas 
e jurídicas. Registro de Títulos e Documentos: finalidade. Registros facultativos e obrigatórios. Registro 
de Imóveis. Conceito de obrigações. Classificação das obrigações. Obrigações em relação ao seu 
vínculo (obrigação civil, moral e natural). Obrigações quanto ao seu objeto (dar, fazer e não fazer). 
Obrigações em relação à pluralidade de sujeitos (obrigação divisível e indivisível e obrigação solidária). 
Obrigações quanto ao seu conteúdo (obrigação de meio, resultado e garantia). Efeitos das obrigações. 
Pagamento. Tempo de pagamento. Lugar do pagamento. Prova de pagamento. Pagamento indevido. 
Pagamento indireto. Consignação em pagamento. Pagamento com sub-rogação. Dação em pagamento. 
Novação. Transação. Inexecução das obrigações: efeitos. Transmissão das obrigações. Cessão de 
crédito. Contratos. Formação do contrato. Interpretação do contrato. Contratos unilaterais e bilaterais. 
Contratos consensuais e solenes. Contratos de execução imediata e de execução continuada. Teoria da 
imprevisão (cláusula rebus sic stantibus). Contratos pessoais e impessoais. Atos ilícitos. 
Responsabilidade subjetiva, objetiva, contratual e extracontratual. Teoria do risco. Responsabilidade 
civil do Estado. Dano patrimonial e extrapatrimonial. Extensão do dano. Casamento. Impedimentos. 
Efeitos jurídicos. Regimes de bens. União estável. Dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. 
Formas e consequências. Proteção da pessoa dos filhos. Relação de parentesco. Filiação havida fora 
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do matrimônio. Formas de reconhecimento. Adoção. Conceitos. Requisitos. Efeitos. Alimentos. 
Investigação de paternidade. Tutela, curatela, ausência. Hipoteca legal. Sucessão: disposições gerais. 
Transmissão da herança. Aceitação e renúncia da herança. Herança jacente. Incapacidade sucessória. 
Sucessão legítima. Ordem de vocação hereditária. Herdeiros necessários. Direito de representação. 
Sucessão testamentária. Capacidade para testar. Parte disponível. Inventário, arrolamento e partilha. 
Sonegados. Colações. Pagamento das dívidas. Garantia dos quinhões hereditários. Nulidade da 
partilha. Sobrepartilha.  
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição: conceito, características. Jurisdição voluntária: 
competência, conceito, objetiva e funcional. Modificações. Conflitos. Ação: conceito, condições, 
classificação. Processo e Procedimento: natureza. Princípios fundamentais do Processo Civil. 
Formação, suspensão e extinção. Pressupostos processuais. Tutela antecipada. Tutela específica nas 
obrigações de fazer e não fazer. Tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Sujeitos do processo. 
Juiz. Partes. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Ministério Público. Atos processuais: conceito, 
classificação, tempo e lugar. Nulidades. Tipos de procedimento: ordinário, sumário e especiais. Petição 
inicial: conceito, requisitos, efeitos. Citação: conceito, real, presumida, efeitos. Intimações. Resposta do 
réu: conceito, exceções, contestação, revelia, reconvenção, providências preliminares. Audiência 
preliminar: regularização. Complementação da fase postulatória. Declaração incidental. Extinção do 
processo, antecipação ou saneamento. Prova: conceito, objeto, ônus, procedimento, apreciação, 
espécies, documental, confissão, testemunhal, pericial, inspeção judicial, indícios e presunções. 
Sentença: conceito e natureza, estrutura lógica, requisitos, efeitos principais e secundários, 
classificação, vícios e correção, publicação e intimação. Recurso: conceito e fundamento, natureza 
jurídica, efeitos. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Pressupostos recursais. Princípios 
fundamentais. Recursos no Processo Civil. Agravos. Apelação. Embargos. Recurso especial. Recurso 
extraordinário. Preclusão: conceito, características, efeitos. Coisa julgada: conceito, natureza política. 
Coisa julgada formal e material: limites, objetivos, subjetivos. Cláusula rebus sic stantibus. Medidas 
cautelares: posição do CPC, finalidade, características. Autonomia. Mérito: classificação. Poder geral de 
cautela: natureza, limites, procedimento. Tutela cautelar. Tutela antecipatória. Medidas cautelares 
nominadas em Direito de Família. Alimentos provisionais. Arrolamento de bens. Busca e apreensão. 
Medidas provisionais (art. 888, CPC). Princípios da execução: autonomia, pressupostos. Títulos 
executivos. Espécies de execução. Execução provisória. Execução por quantia certa. Execução das 
obrigações de dar. Execução das obrigações de fazer e não fazer. Sentença substitutiva. Multa 
pecuniária. A Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer. Execução de prestação alimentícia. 
Execução contra a Fazenda Pública. Precatório requisitório. Embargos de devedor: natureza jurídica, 
cabimento, procedimento, exceção de pré-executividade. Embargos de terceiro: natureza jurídica, 
legitimidade, procedimento. Procedimentos especiais: divórcio e separação, restaurações, retificações e 
suprimentos dos registros públicos. Mandado de segurança. Ação de alimentos. Ação de investigação 
de paternidade. Legitimidade do Ministério Público na investigação de paternidade. Ação de usucapião. 
Inventário e partilha. Procedimentos especiais nos Juizados Cíveis (Lei nº 9.099/95). 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa. Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ponta Grossa. 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: sistemas operacionais, editores de texto, planilhas eletrônicas, 
editores de apresentações, editores de imagens e internet. 
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EMPREGO PÚBLICO: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 
Conhecimentos Específicos 

Rotinas de administração de pessoal: cargos, salários e benefícios; conhecimento de arquivos na 
área de RH; redação oficial. Administração Pública: Legislação Federal e Municipal relativa a 
servidores públicos, regime jurídico, direitos e deveres do servidor público, estágio probatório, quadro 
de carreira, cargos e salários, Lei de Responsabilidade Fiscal. Gestão de pessoas: fundamentação, 
conceitos básicos, programas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de 
desempenho, relações humanas e interpessoais, comunicação. Conhecimentos de informática: 
sistemas operacionais, editores de texto, planilhas eletrônicas, editores de apresentações, editores de 
imagens e internet. 
 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: AUXILIAR DE DIGITAÇÃO, REGISTRO E  
OPERADOR DE FILMAGEM 
Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos básicos de arquivos, protocolo, almoxarifado. Relações humanas e interpessoais, 
comunicação, desenvolvimento organizacional, atendimento ao público, guarda e conservação de 
materiais sob sua responsabilidade. Noções gerais sobre organização e métodos. Redação oficial 
(parecer técnico, informação, memorandos, atas, ofícios, relatórios, etc). Rotinas de envio e 
recebimentos (tramitação) de documentos (processos, orçamentos, contratos). Conhecimentos de 
informática: sistemas operacionais, editores de texto, planilhas eletrônicas, editores de apresentações, 
editores de imagens e internet. 
 

 

EMPREGO PÚBLICO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE E EMPENHO 
Conhecimentos Específicos 

Conceitos Orçamentários e Financeiros: Orçamento Público. Instrumentos de Planejamento na 
Administração Pública. Plano Plurianual (PPA). Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Princípios 
Orçamentários. Créditos Orçamentários e Adicionais. Créditos Adicionais. Descentralização 
Orçamentária. Programação Financeira. Descentralização Financeira. Receitas e Despesas Públicas: 
Receitas. Ingressos Orçamentários (Receita Orçamentária). Ingressos Extra-orçamentários. 
Características dos Ingressos Financeiros. Receitas Orçamentárias Efetivas e Não Efetivas. 
Classificações da Receita Orçamentária. Classificação Econômica (ou Quanto à Natureza). Etapas e 
Estágios da Receita Orçamentária. Despesas. Dispêndios Orçamentários (Despesa Orçamentária). 
Dispêndios Extra-orçamentários. Classificações da Despesa Orçamentária. Natureza da Despesa 
Orçamentária. Estrutura da Natureza da Despesa Orçamentária. Categoria Econômica. Etapas da 
Despesa Orçamentária: planejamento, execução, controle e avaliação. Contabilidade Pública e 
Subsistemas de Contas: Contabilidade Pública: Conceitos e Objetos; Regimes: Orçamentário e 
Contábil; Exercício Financeiro; Campo de Aplicação; Avaliação de Itens Patrimoniais; Classificação dos 
Fatos Contábeis Públicos. Variações Patrimoniais: Variações Ativas e Passivas. Variações 
Orçamentárias e Extra-orçamentárias. Variações Orçamentárias. Variações Extraorçamentárias. 
Mutações Ativas e Passivas. Subsistemas de Contas: Subsistema Financeiro. Subsistema Patrimonial 
(ou não Financeiro). Subsistemas de Compensação e Orçamentário. Subsistema de Custos. Plano de 
Contas: Conceito. Objetivos e Composição. Estrutura Básica do Plano de Contas. Contas de Controle 
(ativo e passivo compensado). Siafem: Sistema Integrado de Administração Financeira para os Estados 
e Municípios - SIAFEM: conceito e objetivos; principais documentos. Portaria nº 448 STN. Resolução 
TCE/Pr – Provimento nº 29/94. Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial. Estrutura do Balanço 

Patrimonial. Balanço Orçamentário. Estrutura e Análise do Balanço Orçamentário. Balanço Financeiro. 
Demonstração das Variações Patrimoniais. Estrutura da Demonstração das Variações Patrimoniais. 
Demonstração do Resultado Econômico. Demonstrativos Exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO). Relatório de Gestão. Conhecimentos de 
informática: sistemas operacionais, editores de texto, planilhas eletrônicas, editores de apresentações, 
editores de imagens e internet. 
 

 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: ASSISTENTE PATRIMONIAL 
Conhecimentos Específicos 

Noções de almoxarifado (modo de organização). Métodos para diagnosticar problemas no almoxarifado. 
Espaço e o layout no almoxarifado. Manuseio de equipamentos. Como empilhar. Sistema de 
armazenamento em prateleiras. Movimentação dos bens e transporte interno. Auditoria simplificada. 
Controle e codificação dos materiais. Localização dos materiais. Controle de qualidade. Inventário 
patrimonial. Autorização para recebimento de materiais. Bens inservíveis. Comissão de baixa 
patrimonial. Baixa patrimonial. Conhecimentos de informática: sistemas operacionais, editores de texto, 
planilhas eletrônicas, editores de apresentações, editores de imagens e internet. 
 
 

 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: ASSISTENTE TÉCNICO JURÍDICO 
Conhecimentos Específicos 

DIREITO CONSTITUCIONAL: A organização do Estado. Poderes e funções. Repartição de 
competências. A União, os Estados e os Municípios. Suas atribuições. Competência exclusiva, 
concorrente e residual para legislar. A Administração Pública. Princípios que a norteiam. Servidores 
Públicos. Ingresso na carreira pública. Direitos e deveres. Normas constitucionais e a hierarquia das 
leis. A desconstitucionalização, recepção e repristinação. Normas constitucionais e inconstitucionais. 
Inconstitucionalidade formal e material, originária e superveniente. O controle da constitucionalidade das 
leis. Sistema concentrado e difuso. Ação direta e incidental. Mandado de segurança coletivo. Ação 
popular. Habeas data e ação civil pública. Direitos e garantias constitucionais. Direitos sociais. 
Interesses individuais, coletivos, difusos e homogêneos. Poder Judiciário: organização, competência, 
autonomia. Justiça dos Estados. Orçamento e fiscalização orçamentária e financeira. Tribunal de 
Contas. Direitos sociais e sua efetivação. Normas constitucionais programáticas e princípios 
constitucionais vinculantes. Poder Legislativo. Processo legislativo.  
DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública direta e indireta. Órgãos e pessoas jurídicas. 
Entidades paraestatais. Autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. A Fundação 
perante o Direito Administrativo. Fundação de direito público e de direito privado. Atos e fatos 
administrativos. Atos administrativos simples, complexos e compostos, vinculados e discricionários, 
unilaterais e bilaterais. Perfeição, validade, vigência e eficácia dos atos administrativos. A 
autoexecutoriedade: conceito e fundamentos. Vícios dos atos administrativos. Revogação e anulação. 
Revalidação, ratificação e conversão. Poderes administrativos. Poder vinculado e poder discricionário. 
Poder hierárquico e poder disciplinar. Poder de polícia: conceito. Polícia judiciária e polícia 
administrativa. Contratos administrativos. Conceito e caracteres jurídicos. As diferentes espécies de 
contratos. Os convênios administrativos. Formação dos contratos administrativos. Licitação: conceito, 
fundamentos, modalidades e procedimentos. Lei nº 8.666/93. Execução dos contratos administrativos. 
Princípios aplicáveis. Teorias do fato do príncipe e da imprevisão. Serviço público: conceito, caracteres 
jurídicos, classificações e garantias. Serviços públicos da União, dos Estados e dos Municípios. 
Execução indireta dos serviços públicos. Concessão e permissão. Sistema de controle jurisdicional dos 
atos administrativos: sistema brasileiro. Revisão dos atos administrativos pela própria administração. A 
prévia exaustão das vias administrativas. Teorias subjetivas e objetivas da responsabilidade patrimonial 
do Estado por atos da Administração Pública. A responsabilidade objetiva do Estado. Agentes Públicos. 
Servidores e Funcionários Públicos. A natureza jurídica do emprego público. Acumulação de cargos e 
funções públicas. Estabilidade. Aposentadoria. Reintegração. Lei nº 6174/70. A teoria das nulidades no 
Direito Administrativo. Orçamento público: fases. Receita e despesa públicas. Programação e execução 
orçamentária e financeira.  
DIREITO CIVIL: Pessoa natural. Incapacidade absoluta e relativa. Restrições e limitações de direito. 
Pessoa jurídica. Registro civil das pessoas jurídicas. Sociedades e associações civis. Fundações. 
Requisitos. Constituição. Insuficiência de bens. Fiscalização. Alteração dos estatutos. Extinção das 
fundações e destino dos bens. Atuação do Ministério Público. Domicílio civil: espécies, pluralidade. 
Domicílio da pessoa jurídica. Domicílio de eleição. Bens. Classificação geral dos bens. Bem de família. 
Fato jurídico. Ato jurídico. Negócio jurídico: conceito, condições de validade. Defeitos dos negócios 
jurídicos. Erro, dolo, coação, simulação e fraude contra credores. Da nulidade e da anulabilidade dos 
negócios jurídicos: conseqüências, ratificação, decadência, prescrição. Causas que impedem, 
suspendem e interrompem a prescrição. Prazos. Registros Públicos. Registro Civil das pessoas físicas 
e jurídicas. Registro de Títulos e Documentos: finalidade. Registros facultativos e obrigatórios. Registro 
de Imóveis. Conceito de obrigações. Classificação das obrigações. Obrigações em relação ao seu 
vínculo (obrigação civil, moral e natural). Obrigações quanto ao seu objeto (dar, fazer e não fazer). 
Obrigações em relação à pluralidade de sujeitos (obrigação divisível e indivisível e obrigação solidária). 
Obrigações quanto ao seu conteúdo (obrigação de meio, resultado e garantia). Efeitos das obrigações. 
Pagamento. Tempo de pagamento. Lugar do pagamento. Prova de pagamento. Pagamento indevido. 
Pagamento indireto. Consignação em pagamento. Pagamento com sub-rogação. Dação em pagamento. 
Novação. Transação. Inexecução das obrigações: efeitos. Transmissão das obrigações. Cessão de 
crédito. Contratos. Formação do contrato. Interpretação do contrato. Contratos unilaterais e bilaterais. 
Contratos consensuais e solenes. Contratos de execução imediata e de execução continuada. Teoria da 
imprevisão (cláusula rebus sic stantibus). Contratos pessoais e impessoais. Atos ilícitos. 
Responsabilidade subjetiva, objetiva, contratual e extracontratual. Teoria do risco. Responsabilidade 
civil do Estado. Dano patrimonial e extrapatrimonial. Extensão do dano. Casamento. Impedimentos. 
Efeitos jurídicos. Regimes de bens. União estável. Dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. 
Formas e consequências. Proteção da pessoa dos filhos. Relação de parentesco. Filiação havida fora 
do matrimônio. Formas de reconhecimento. Adoção. Conceitos. Requisitos. Efeitos. Alimentos. 
Investigação de paternidade. Tutela, curatela, ausência. Hipoteca legal. Sucessão: disposições gerais. 
Transmissão da herança. Aceitação e renúncia da herança. Herança jacente. Incapacidade sucessória. 
Sucessão legítima. Ordem de vocação hereditária. Herdeiros necessários. Direito de representação. 
Sucessão testamentária. Capacidade para testar. Parte disponível. Inventário, arrolamento e partilha. 
Sonegados. Colações. Pagamento das dívidas. Garantia dos quinhões hereditários. Nulidade da 
partilha. Sobrepartilha.  
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição: conceito, características. Jurisdição voluntária: 
competência, conceito, objetiva e funcional. Modificações. Conflitos. Ação: conceito, condições, 
classificação. Processo e Procedimento: natureza. Princípios fundamentais do Processo Civil. 
Formação, suspensão e extinção. Pressupostos processuais. Tutela antecipada. Tutela específica nas 
obrigações de fazer e não fazer. Tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Sujeitos do processo. 
Juiz. Partes. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Ministério Público. Atos processuais: conceito, 
classificação, tempo e lugar. Nulidades. Tipos de procedimento: ordinário, sumário e especiais. Petição 
inicial: conceito, requisitos, efeitos. Citação: conceito, real, presumida, efeitos. Intimações. Resposta do 
réu: conceito, exceções, contestação, revelia, reconvenção, providências preliminares. Audiência 
preliminar: regularização. Complementação da fase postulatória. Declaração incidental. Extinção do 
processo, antecipação ou saneamento. Prova: conceito, objeto, ônus, procedimento, apreciação, 
espécies, documental, confissão, testemunhal, pericial, inspeção judicial, indícios e presunções. 
Sentença: conceito e natureza, estrutura lógica, requisitos, efeitos principais e secundários, 
classificação, vícios e correção, publicação e intimação. Recurso: conceito e fundamento, natureza 
jurídica, efeitos. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Pressupostos recursais. Princípios 
fundamentais. Recursos no Processo Civil. Agravos. Apelação. Embargos. Recurso especial. Recurso 
extraordinário. Preclusão: conceito, características, efeitos. Coisa julgada: conceito, natureza política. 
Coisa julgada formal e material: limites, objetivos, subjetivos. Cláusula rebus sic stantibus. Medidas 
cautelares: posição do CPC, finalidade, características. Autonomia. Mérito: classificação. Poder geral de 
cautela: natureza, limites, procedimento. Tutela cautelar. Tutela antecipatória. Medidas cautelares 
nominadas em Direito de Família. Alimentos provisionais. Arrolamento de bens. Busca e apreensão. 
Medidas provisionais (art. 888, CPC). Princípios da execução: autonomia, pressupostos. Títulos 
executivos. Espécies de execução. Execução provisória. Execução por quantia certa. Execução das 
obrigações de dar. Execução das obrigações de fazer e não fazer. Sentença substitutiva. Multa 
pecuniária. A Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer. Execução de prestação alimentícia. 
Execução contra a Fazenda Pública. Precatório requisitório. Embargos de devedor: natureza jurídica, 
cabimento, procedimento, exceção de pré-executividade. Embargos de terceiro: natureza jurídica, 
legitimidade, procedimento. Procedimentos especiais: divórcio e separação, restaurações, retificações e 
suprimentos dos registros públicos. Mandado de segurança. Ação de alimentos. Ação de investigação 
de paternidade. Legitimidade do Ministério Público na investigação de paternidade. Ação de usucapião. 
Inventário e partilha. Procedimentos especiais nos Juizados Cíveis (Lei nº 9.099/95). 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa. Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ponta Grossa. 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: sistemas operacionais, editores de texto, planilhas eletrônicas, 
editores de apresentações, editores de imagens e internet. 
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EMPREGO PÚBLICO: ASSISTENTE DE ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO 
Conhecimentos Específicos 

DIREITO CONSTITUCIONAL: A organização do Estado. Poderes e funções. Repartição de 
competências. A União, os Estados e os Municípios. Suas atribuições. Competência exclusiva, 
concorrente e residual para legislar. A Administração Pública. Princípios que a norteiam. Servidores 
Públicos. Ingresso na carreira pública. Direitos e deveres. Normas constitucionais e a hierarquia das 
leis. A desconstitucionalização, recepção e repristinação. Normas constitucionais e inconstitucionais. 
Inconstitucionalidade formal e material, originária e superveniente. O controle da constitucionalidade das 
leis. Sistema concentrado e difuso. Ação direta e incidental. Mandado de segurança coletivo. Ação 
popular. Habeas data e ação civil pública. Direitos e garantias constitucionais. Direitos sociais. 
Interesses individuais, coletivos, difusos e homogêneos. Poder Judiciário: organização, competência, 
autonomia. Justiça dos Estados. Orçamento e fiscalização orçamentária e financeira. Tribunal de 
Contas. Direitos sociais e sua efetivação. Normas constitucionais programáticas e princípios 
constitucionais vinculantes. Poder Legislativo. Processo legislativo.  
DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública direta e indireta. Órgãos e pessoas jurídicas. 
Entidades paraestatais. Autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. A Fundação 
perante o Direito Administrativo. Fundação de direito público e de direito privado. Atos e fatos 
administrativos. Atos administrativos simples, complexos e compostos, vinculados e discricionários, 
unilaterais e bilaterais. Perfeição, validade, vigência e eficácia dos atos administrativos. A 
autoexecutoriedade: conceito e fundamentos. Vícios dos atos administrativos. Revogação e anulação. 
Revalidação, ratificação e conversão. Poderes administrativos. Poder vinculado e poder discricionário. 
Poder hierárquico e poder disciplinar. Poder de polícia: conceito. Polícia judiciária e polícia 
administrativa. Contratos administrativos. Conceito e caracteres jurídicos. As diferentes espécies de 
contratos. Os convênios administrativos. Formação dos contratos administrativos. Licitação: conceito, 
fundamentos, modalidades e procedimentos. Lei nº 8.666/93. Execução dos contratos administrativos. 
Princípios aplicáveis. Teorias do fato do príncipe e da imprevisão. Serviço público: conceito, caracteres 
jurídicos, classificações e garantias. Serviços públicos da União, dos Estados e dos Municípios. 
Execução indireta dos serviços públicos. Concessão e permissão. Sistema de controle jurisdicional dos 

atos administrativos: sistema brasileiro. Revisão dos atos administrativos pela própria administração. A 
prévia exaustão das vias administrativas. Teorias subjetivas e objetivas da responsabilidade patrimonial 
do Estado por atos da Administração Pública. A responsabilidade objetiva do Estado. Agentes Públicos. 
Servidores e Funcionários Públicos. A natureza jurídica do emprego público. Acumulação de cargos e 
funções públicas. Estabilidade. Aposentadoria. Reintegração. Lei nº 6174/70. A teoria das nulidades no 
Direito Administrativo. Orçamento público: fases. Receita e despesa públicas. Programação e execução 
orçamentária e financeira.  
DIREITO CIVIL: Pessoa natural. Incapacidade absoluta e relativa. Restrições e limitações de direito. 
Pessoa jurídica. Registro civil das pessoas jurídicas. Sociedades e associações civis. Fundações. 
Requisitos. Constituição. Insuficiência de bens. Fiscalização. Alteração dos estatutos. Extinção das 
fundações e destino dos bens. Atuação do Ministério Público. Domicílio civil: espécies, pluralidade. 
Domicílio da pessoa jurídica. Domicílio de eleição. Bens. Classificação geral dos bens. Bem de família. 
Fato jurídico. Ato jurídico. Negócio jurídico: conceito, condições de validade. Defeitos dos negócios 
jurídicos. Erro, dolo, coação, simulação e fraude contra credores. Da nulidade e da anulabilidade dos 
negócios jurídicos: conseqüências, ratificação, decadência, prescrição. Causas que impedem, 
suspendem e interrompem a prescrição. Prazos. Registros Públicos. Registro Civil das pessoas físicas 
e jurídicas. Registro de Títulos e Documentos: finalidade. Registros facultativos e obrigatórios. Registro 
de Imóveis. Conceito de obrigações. Classificação das obrigações. Obrigações em relação ao seu 
vínculo (obrigação civil, moral e natural). Obrigações quanto ao seu objeto (dar, fazer e não fazer). 
Obrigações em relação à pluralidade de sujeitos (obrigação divisível e indivisível e obrigação solidária). 
Obrigações quanto ao seu conteúdo (obrigação de meio, resultado e garantia). Efeitos das obrigações. 
Pagamento. Tempo de pagamento. Lugar do pagamento. Prova de pagamento. Pagamento indevido. 
Pagamento indireto. Consignação em pagamento. Pagamento com sub-rogação. Dação em pagamento. 
Novação. Transação. Inexecução das obrigações: efeitos. Transmissão das obrigações. Cessão de 
crédito. Contratos. Formação do contrato. Interpretação do contrato. Contratos unilaterais e bilaterais. 
Contratos consensuais e solenes. Contratos de execução imediata e de execução continuada. Teoria da 
imprevisão (cláusula rebus sic stantibus). Contratos pessoais e impessoais. Atos ilícitos. 
Responsabilidade subjetiva, objetiva, contratual e extracontratual. Teoria do risco. Responsabilidade 
civil do Estado. Dano patrimonial e extrapatrimonial. Extensão do dano. Casamento. Impedimentos. 
Efeitos jurídicos. Regimes de bens. União estável. Dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. 
Formas e consequências. Proteção da pessoa dos filhos. Relação de parentesco. Filiação havida fora 
do matrimônio. Formas de reconhecimento. Adoção. Conceitos. Requisitos. Efeitos. Alimentos. 
Investigação de paternidade. Tutela, curatela, ausência. Hipoteca legal. Sucessão: disposições gerais. 
Transmissão da herança. Aceitação e renúncia da herança. Herança jacente. Incapacidade sucessória. 
Sucessão legítima. Ordem de vocação hereditária. Herdeiros necessários. Direito de representação. 
Sucessão testamentária. Capacidade para testar. Parte disponível. Inventário, arrolamento e partilha. 
Sonegados. Colações. Pagamento das dívidas. Garantia dos quinhões hereditários. Nulidade da 
partilha. Sobrepartilha.  
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição: conceito, características. Jurisdição voluntária: 
competência, conceito, objetiva e funcional. Modificações. Conflitos. Ação: conceito, condições, 
classificação. Processo e Procedimento: natureza. Princípios fundamentais do Processo Civil. 
Formação, suspensão e extinção. Pressupostos processuais. Tutela antecipada. Tutela específica nas 
obrigações de fazer e não fazer. Tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Sujeitos do processo. 
Juiz. Partes. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Ministério Público. Atos processuais: conceito, 
classificação, tempo e lugar. Nulidades. Tipos de procedimento: ordinário, sumário e especiais. Petição 
inicial: conceito, requisitos, efeitos. Citação: conceito, real, presumida, efeitos. Intimações. Resposta do 
réu: conceito, exceções, contestação, revelia, reconvenção, providências preliminares. Audiência 
preliminar: regularização. Complementação da fase postulatória. Declaração incidental. Extinção do 
processo, antecipação ou saneamento. Prova: conceito, objeto, ônus, procedimento, apreciação, 
espécies, documental, confissão, testemunhal, pericial, inspeção judicial, indícios e presunções. 
Sentença: conceito e natureza, estrutura lógica, requisitos, efeitos principais e secundários, 
classificação, vícios e correção, publicação e intimação. Recurso: conceito e fundamento, natureza 
jurídica, efeitos. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Pressupostos recursais. Princípios 
fundamentais. Recursos no Processo Civil. Agravos. Apelação. Embargos. Recurso especial. Recurso 
extraordinário. Preclusão: conceito, características, efeitos. Coisa julgada: conceito, natureza política. 
Coisa julgada formal e material: limites, objetivos, subjetivos. Cláusula rebus sic stantibus. Medidas 
cautelares: posição do CPC, finalidade, características. Autonomia. Mérito: classificação. Poder geral de 
cautela: natureza, limites, procedimento. Tutela cautelar. Tutela antecipatória. Medidas cautelares 
nominadas em Direito de Família. Alimentos provisionais. Arrolamento de bens. Busca e apreensão. 
Medidas provisionais (art. 888, CPC). Princípios da execução: autonomia, pressupostos. Títulos 
executivos. Espécies de execução. Execução provisória. Execução por quantia certa. Execução das 
obrigações de dar. Execução das obrigações de fazer e não fazer. Sentença substitutiva. Multa 

pecuniária. A Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer. Execução de prestação alimentícia. 
Execução contra a Fazenda Pública. Precatório requisitório. Embargos de devedor: natureza jurídica, 
cabimento, procedimento, exceção de pré-executividade. Embargos de terceiro: natureza jurídica, 
legitimidade, procedimento. Procedimentos especiais: divórcio e separação, restaurações, retificações e 
suprimentos dos registros públicos. Mandado de segurança. Ação de alimentos. Ação de investigação 
de paternidade. Legitimidade do Ministério Público na investigação de paternidade. Ação de usucapião. 
Inventário e partilha. Procedimentos especiais nos Juizados Cíveis (Lei nº 9.099/95). 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa. Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ponta Grossa. 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: sistemas operacionais, editores de texto, planilhas eletrônicas, 
editores de apresentações, editores de imagens e internet. 
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EMPREGO PÚBLICO: MOTORISTA 
Conhecimentos Específicos 

Legislação de trânsito. Noções de segurança individual e coletiva. Direção defensiva. Condução de 
passageiros. Proteção do meio ambiente. Conhecimentos básicos de mecânica e de elétrica de 
automóveis. Manutenção de veículos: limpeza e conservação. Primeiros socorros. Carga e descarga de 
materiais. 
 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: ENCARREGADO DE SERVIÇO 
Conhecimentos Específicos 

Medidas preventivas contra acidentes mecânicos, ergonômicos e biológicos. Vida e meio ambiente. 
Ética profissional. Cidadania e relações humanas no trabalho. Segurança no trabalho. Manutenção e 
conservação de materiais e equipamentos. Noções de limpeza e higiene. Normas e equipamentos de 
segurança. 
 

 

EMPREGO PÚBLICO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Conhecimentos Específicos 

Lógica de Programação: construção de algoritmos (tipos de dados, variáveis e constantes, comandos 
de atribuição, avaliação de expressões, comandos de entrada e saída, funções pré-definidas, estruturas 
de controle, passagem de parâmetros, recursividade, programação estruturada); estrutura de dados: 
tipos abstratos de dados, vetores e matrizes, conceitos de listas, pilhas, filas e árvores, métodos de 
busca, inserção e ordenação. Princípios de Engenharia de Software: Conceitos de modelagem de 
dados relacional e orientada a objetos (classes, herança, polimorfismo, objeto, construtores). Conceitos 
de bancos de dados relacionais, diagramas entidades-relacionamentos; metodologias de 
desenvolvimento de sistemas, processo unificado, conceitos de UML; arquitetura de aplicações para o 
ambiente Internet; Conceitos de Arquitetura em múltiplas camadas. Linguagens de programação: 
Programação em PHP. Conhecimentos em Linguagem SQL. Conhecimentos de HTML, XML, Java, 
Javascript e CSS. Programação orientada a objetos. Banco de dados. Estrutura de dados. Sistemas 
operacionais. Editores de texto. Planilhas eletrônicas. Editores de apresentações. Editores de imagens. 
Internet. 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: AGENTE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 
Conhecimentos Específicos 

Técnicas, táticas e operacionalização: imobilização e defesa pessoal. Segurança da gestão das áreas e 
instalação. Brigada de incêndio: prevenção e combate de incêndios. Primeiros-socorros: atitudes de 
socorrista (imobilização, massagem cardíaca, encaminhamento para atendimento médico ou SAMU); 
Segurança física de instalações: controle de acesso, identificação de vulnerabilidades de uma 
instalação física, medidas construtivas empregadas em uma instalação a fim de prevenir/minimizar a 
ocorrência de crimes. Equipamentos eletrônicos de segurança: identificação, emprego e utilização de 
equipamentos deste tipo - sensores, sistemas de alarme, cercas elétricas, CFTV (circuito fechado de 
televisão) e seu monitoramento. 

Língua Portuguesa (Conforme as novas regras ortográficas) 
Interpretação de textos. Ortografia. Divisão silábica. Encontros vocálicos e consonantais. Acentuação. 
Emprego de crase. Pontuação. Flexão nominal. Flexão verbal. Emprego dos verbos impessoais. Vozes 
verbais (transformação). Uso e colocação de pronomes. Concordância nominal. Concordância verbal.  
Regência nominal. Regência verbal. Análise sintática: termos da oração. Frase, oração, período: 
processo de coordenação e subordinação. Emprego das conjunções. Semântica: significação das 
palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação e conotação. 

Matemática 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária, decimal: 
operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Raciocínio lógico. 
Perímetro, área e volume de figuras geométricas. Medidas de: tempo, comprimento, área e massa. 

 

 

 

EMPREGO PÚBLICO: AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO GERAL 
Conhecimentos Específicos 

Medidas preventivas contra acidentes mecânicos, ergonômicos e biológicos. Vida e meio ambiente. 
Ética profissional. Cidadania e relações humanas no trabalho. Segurança no trabalho. Manutenção e 
conservação de materiais e equipamentos. Coleta seletiva e reciclagem. Princípios gerais de limpeza. 
Limpeza e desinfecção de materiais e equipamentos. Técnicas de execução de limpeza. 

Língua Portuguesa (Conforme as novas regras ortográficas) 
Interpretação de textos. Ortografia. Divisão silábica. Encontros vocálicos e consonantais. Acentuação. 
Emprego de crase. Pontuação. Flexão nominal. Flexão verbal. Emprego dos verbos impessoais. Vozes 
verbais (transformação). Uso e colocação de pronomes. Concordância nominal. Concordância verbal.  
Regência nominal. Regência verbal. Análise sintática: termos da oração. Frase, oração, período: 
processo de coordenação e subordinação. Emprego das conjunções. Semântica: significação das 
palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação e conotação. 

Matemática 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária, decimal: 
operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Raciocínio lógico. 
Perímetro, área e volume de figuras geométricas. Medidas de: tempo, comprimento, área e massa. 
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EMPREGO PÚBLICO: TRABALHADOR BRAÇAL 
Conhecimentos Específicos 

Noções de limpeza e higiene. Noções de cidadania. Normas e equipamentos de segurança. 
Conhecimento sobre: plantio e corte dos gramados, poda e replantio de árvores e plantas ornamentais; 
noções de solo, serviços volantes de limpeza, jardinagem, coleta de lixo e limpeza das vias e áreas 
públicas; serviços de caráter profilático no combate de pragas, insetos, roedores e ervas daninhas nas 
edificações e outras áreas; produzir mudas de plantas ornamentais; produzir vasos ornamentais. 

Língua Portuguesa (Conforme as novas regras ortográficas) 
Interpretação de textos. Ortografia. Divisão silábica. Encontros vocálicos e consonantais. Acentuação. 
Emprego de crase. Pontuação. Flexão nominal. Flexão verbal. Emprego dos verbos impessoais. Vozes 
verbais (transformação). Uso e colocação de pronomes. Concordância nominal. Concordância verbal. 
Regência nominal. Regência verbal. Análise sintática: termos da oração. Frase, oração, período: 
processo de coordenação e subordinação. Emprego das conjunções. Semântica: significação das 
palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação e conotação. 

Matemática 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária, decimal: 
operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Raciocínio lógico. 
Perímetro, área e volume de figuras geométricas. Medidas de: tempo, comprimento, área e massa. 
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ANEXO III – EDITAL Nº 001/2012 
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO 

 
 

EMPREGO PÚBLICO: ADVOGADO 
01- Exarar pareceres jurídicos, quando solicitado, em todos os procedimentos internos, especialmente contratos, 
licitações, dispensas, inexigibilidade e outros. 
02- Prestar assessoramento aos Gabinetes dos Vereadores, para a elaboração de projetos, requerimentos, 
indicações e moções. 
03- Assessorar as Comissões, permanentes ou temporárias, para o desempenho das respectivas atribuições e na 
elaboração de pareceres, proposições e votos. 
04- Assessorar a Mesa Executiva em matérias atinentes à respectiva competência regimental, inclusive durante as 
sessões. 
05- Representar judicialmente a Câmara Municipal. 
06- Assessorar os órgãos que integram os Serviços Administrativos da Câmara Municipal, nas questões relativas a 
pessoal, patrimônio, compras, contratos, acordos e convênios. 
07- Acompanhar, sempre que solicitado, os Vereadores em despachos com autoridades ou munícipes. 
08- Supervisionar a preparação dos atos relativos a servidores da Câmara Municipal, mantendo o registro de sua 
expedição. 
09- Participar das reuniões das Comissões, prestando as informações que lhe forem solicitadas. 
10- Desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas. 
11- Desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores 
hierárquicos. 
 

 

EMPREGO PÚBLICO: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 
01- Cumprir as determinações do Chefe do Setor de Recursos Humanos. 
02- Manter atualizados os assentamentos sobre a vida funcional dos Vereadores e servidores da Câmara 
Municipal. 
03- Comunicar ao Chefe do Setor de Recursos Humanos as faltas ocorridas, bem como sugerir a aplicação de 
penalidades aos servidores. 
04- Estudar questões relativas a direitos, vantagens, deveres e responsabilidade dos servidores. 
05- Processar pedidos de licença e aposentadoria. 
06- Executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores 
hierárquicos. 
 

EMPREGO PÚBLICO: AUXILIAR DE DIGITAÇÃO, REGISTRO E  
OPERADOR DE FILMAGEM 

01- Cumprir as determinações do Diretor do Departamento do Processo Legislativo. 
02- Zelar pelos documentos recebidos para digitação, registro e reprodução sonora e em áudio. 
03- Rever, periodicamente, os processos enviados e documentos arquivados, propondo ao Diretor do 
Departamento do Processo Legislativo a destinação conveniente. 
04- Acompanhar, dirigir e efetuar a digitação, o registro e a operação de filmagem das sessões e dos atos e 
documentos indicados pelo Diretor do Departamento do Processo Legislativo. 
05- Realizar a digitação e o registro dos papéis e demais documentos que transitarem pela Câmara Municipal, e 
que pela sua importância e por ordem superior, seja determinada tal providência. 
06- Manter em recinto com segurança contra furtos ou incêndios os discursos proferidos pelos Vereadores na 
Câmara Municipal ou outras autoridades, mediante textos, gravações em áudio e vídeo. 
07- Executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores 
hierárquicos. 
 

 

EMPREGO PÚBLICO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE E EMPENHO 
01- Executar as determinações do Diretor Financeiro. 
02- Registrar, de modo sistemático, todos os atos e fatos contábeis de responsabilidade da Câmara Municipal na 
forma da legislação vigente. 
03- Manter em arquivo, para consulta, os processos referentes a contratos e licitações, para cotejo com o montante 
das despesas registradas. 
04- Arquivar as segundas vias de notas de empenho recebidas no prazo legal, para posterior dedução ou juntada 
aos respectivos processos. 
05- Escriturar, em fichas próprias, os créditos orçamentários e adicionais, bem como a sua movimentação. 
06- Lançar, em fichas ou livros, os atos de despesas de registro ordenado e anotar os registros recusados. 
07- Anotar nas Contas Correntes, a responsabilidade de funcionários por adiantamentos registrados, bem como dar 
baixa nas respectivas responsabilidades. 
08- Manter em arquivo os processos de consulta sobre a legalidade de abertura de créditos adicionais, bem como 
os de registro destes, assim como os de créditos adicionais suplementares e especiais. 
09- Coligir e sistematizar elementos para a prestação de contas da Câmara Municipal. 

10- Manter em dia a escrituração dos livros contábeis referentes ao movimento financeiro, patrimonial e 
orçamentário da Câmara Municipal. 
11- Emitir notas de empenho de despesas autorizadas pelo Presidente. 
12- Elaborar, juntamente com o Diretor Financeiro, a proposta orçamentária da Câmara Municipal, assim como o 
expediente relativo à abertura de créditos adicionais. 
13- Levantar balancetes mensais e balanços anuais, encaminhando-os à aprovação da Mesa. 
14- Organizar, processar e informar todas as despesas da Câmara Municipal. 
15- Dar cumprimento às resoluções, atos e demais determinações quanto à prestação de contas da execução 
orçamentária das verbas atribuídas à Câmara Municipal. 
16- Conferir e instruir as relações de “Restos a Pagar” em face dos saldos apurados e dos empenhos arquivados. 
17- Executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores 
hierárquicos. 
 

 

EMPREGO PÚBLICO: ASSISTENTE PATRIMONIAL 
01- Organizar e manter atualizado o cadastro de todo o patrimônio da Câmara Municipal. 
02- Mensalmente promover o levantamento em todos os bens lotados nos setores da Câmara Municipal. 
03- Organizar mensalmente planilha contendo relação de bens móveis, com especificação do código, sala, 
descrição e estado de conservação. 
04- Elaborar termo de recebimento pelos setores da Câmara dos bens e termo de responsabilidade sobre a guarda 
dos mesmos. 
05- Manter constantemente relacionamento com a Comissão de Bens e Serviços e com a Contabilidade, 
objetivando a compatibilidade entre o físico e o contábil. 
06- Receber o material adquirido, após conferir sua qualidade, quantidade e espécie. 
07- Executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores 
hierárquicos. 
 

 

EMPREGO PÚBLICO: ASSISTENTE TÉCNICO JURÍDICO 
01- Coordenar e dirigir as atividades da Assistência Técnica Jurídica. 
02- Assessorar em matéria jurídica a Mesa Executiva, as Comissões, os Vereadores e o Plenário. 
03- Assessorar as Comissões, permanentes e temporárias, na elaboração de pareceres, proposições e votos. 
04- Participar das reuniões das Comissões, prestando as informações que lhe forem solicitadas. 
05- Providenciar a preparação do expediente a ser apreciado pelas Comissões. 
06- Acompanhar, sempre que solicitado, os Vereadores em despachos com autoridades e munícipes. 
07- Sugerir, quando solicitado pelos Presidentes e Relatores, à preparação de pareceres e votos. 
08- Prestar assessoramento aos Gabinetes de Vereadores, para a elaboração de projetos, requerimentos, 
indicações e moções. 
09- Desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Diretor de 
Assuntos Técnicos e Jurídicos. 
 

 

EMPREGO PÚBLICO: ASSISTENTE DE ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO 
01- Cumprir as determinações do Diretor do Departamento Legislativo. 
02- Acompanhar e dirigir o protocolo de petições, proposições e processos remetidos às Comissões ou aos 
Vereadores em decorrência de despacho da Mesa ou decisão do Plenário. 
03- Acompanhar e dirigir a organização do sistema de arquivo de todos os processos legislativos. 
04- Organizar e coordenar o registro das atividades legislativas dos Vereadores, para fins de conhecimento dos 
interessados e organização dos Anais e Relatórios. 
05- Providenciar a elaboração e datilografia da matéria determinada pelo Diretor do Departamento. 
06- Acompanhar e dirigir os serviços de redação e revisão de Ata e Anais da Câmara Municipal. 
07- Encaminhar para publicação, quando autorizado, cópias de Atas da Câmara Municipal, depois de aprovadas 
pelo Plenário. 
08- Assistir às reuniões da Câmara Municipal para fins de anotações e redação das Atas. 
09- Acompanhar a redação as atas das sessões plenárias e solenes com fidelidade aos acontecimentos, em 
linguagem sóbria e correta sob a orientação do Primeiro-Secretário. 
10- Acompanhar a gravação dos pronunciamentos efetuados pelos Vereadores nas Sessões Ordinárias, 
Extraordinárias, Solenes e Especiais. 
11- Manter em perfeitas condições de funcionamento, os equipamentos de som da Câmara Municipal. 
12- Acompanhar e dirigir a organização arquivo de fitas gravadas de interesse da Câmara Municipal. 
13- Tirar cópias de fitas mediante autorização do Presidente, de pronunciamentos feitos por autoridades e 
Vereadores, para entrega, por solicitação, aos interessados e à imprensa. 
14- Executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores 
hierárquicos.

EMPREGO PÚBLICO: MOTORISTA 
01- Cumprir as determinações do Chefe do Setor de Transportes. 
02- Auxiliar o Chefe da Seção de Controle dos Motoristas quanto à manutenção dos veículos pertencentes à 
Câmara Municipal. 
03- Dirigir e conduzir os veículos pertencentes à Câmara Municipal. 
04- Responsabilizar-se por eventuais infrações de trânsito na condução de veículo da Câmara Municipal. 
05- Executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores 
hierárquicos. 
 

 

EMPREGO PÚBLICO: ENCARREGADO DE SERVIÇO 
01- Cumprir as determinações do Diretor Geral dos Serviços Administrativos. 
02- Promover levantamento e verificar o estado dos equipamentos, materiais, móveis e utensílios da Câmara 
Municipal. 
03- Efetuar as atividades relativas a verificação dos procedimentos de reparos e manutenção do prédio. 
04- Executar pequenas obras de reparação no prédio da Câmara Municipal. 
05- Executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores 
hierárquicos. 
 

 

EMPREGO PÚBLICO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
01- Cumprir as determinações do Chefe do Departamento de Informatização. 
02- Desenvolver programas e aplicar os programas existentes e os novos, bem como promover a manutenção. 
03- Procurar a modernização de métodos de programação, através de cursos, palestras e recursos de software.
 

 

EMPREGO PÚBLICO: AGENTE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 
01- Cumprir as determinações do Diretor Geral dos Serviços Administrativos. 
02- Zelar pelo patrimônio móvel e imóvel da Câmara Municipal. 
03- Orientar os munícipes que procuram os Vereadores e os servidores da Câmara Municipal. 
04- Manter o registro dos munícipes que procuram os Vereadores e os servidores da Câmara Municipal. 
05- Acompanhar e integrar a escala para a segurança da Câmara Municipal. 
06- Executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores 
hierárquicos. 
 

 

EMPREGO PÚBLICO: AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO GERAL 
01- Cumprir as determinações do Diretor Geral dos Serviços Administrativos. 
02- Realizar a limpeza e a higienização dos ambientes da Câmara Municipal. 
03- Efetuar as atividades relativas à limpeza e conservação dos equipamentos, materiais, móveis e utensílios da 
Câmara Municipal. 
04- Executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores 
hierárquicos. 
 

 

EMPREGO PÚBLICO: TRABALHADOR BRAÇAL 
01- Cumprir as determinações do Diretor Geral dos Serviços Administrativos. 
02- Zelar pelos equipamentos, materiais, móveis e utensílios da Câmara Municipal. 
03- Efetuar as atividades relativas à limpeza, capinação e manutenção das árvores, floreiras e jardim no entorno do 
prédio. 
04- Efetuar pequenas obras de reparação no prédio da Câmara Municipal. 
05- Executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores 
hierárquicos. 

ANEXO IV – EDITAL Nº 001/2012 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

 
NOME  

 
 

EMPREGO 
PÚBLICO 

 
 
 

 
ITEM I 

ESPECIFICAÇÃO CAMPO PARA 
ANOTAÇÕES 

LIMITE 
DE 

PONTOS 

PONTUAÇÃO 

Curso de doutorado, na área objeto do 
concurso público  

 20  

Curso de doutorado, em área diferente da 
objeto do concurso público  

 10  

Curso de mestrado, na área objeto do 
concurso público  

 10  

Curso de mestrado, em área diferente da 
objeto do concurso público 

 05  

Curso de especialização, na área objeto do 
concurso público 

 03  

Curso de especialização, em área diferente da 
objeto do concurso público 

 01  

Outro curso superior diferente do exigido para 
ingresso no cargo/função 

 01  

ITEM II 

Tempo de serviço na área objeto do concurso 
público (0,2 a cada mês) 

 

Nº de meses 
 

 
15 

 

X 
0,2 

Tempo de serviço em outra área  
(0,1 a cada mês) 

Nº de meses 
 

 
10 

 

X 
0,1 

ITEM III 

Participante de curso de aperfeiçoamento na 
área objeto do concurso público  

(0,2 a cada 8 horas) 

Nº de horas 
 

 
15 

 

X 
0,2 

Participante de curso de aperfeiçoamento em 
área diferente do objeto do concurso público 

(0,1 a cada 8 horas) 

Nº de horas 
 

 
10 

 

X 
0,1 

TOTAL DA PONTUAÇÃO  100  
TOTAL DA PONTUAÇÃO x 12 =    
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ANEXO V - EDITAL Nº 001/2012 
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

 
DATA EVENTO LOCAL 

de 02 a 19/04/2012 Inscrição exclusivamente através da 
Internet 

http://www.cps.uepg.br/externos 

Até as 18h00min do dia 11/04/2012 Solicitação de isenção do valor da 
taxa de inscrição 

Câmara Municipal de Ponta Grossa. 
Diretoria Geral de Serviços 
Administrativos, Sala 01.  

Av. Visconde de Taunay, nº 880. Ponta 
Grossa, Paraná.

13/04/2012 Resultado da solicitação de isenção 
do valor da taxa de inscrição 

http://www.cps.uepg.br/externos 

Até as 18h00min do dia 19/04/2012 Solicitação de condição especial 
para realização da prova para 

candidatos portadores de 
necessidades especiais, candidatas 

que estejam amamentando, 
solicitação de reserva de vagas 
para afrodescendentes e para 
portadores de necessidades 

especiais 

Câmara Municipal de Ponta Grossa. 
Diretoria Geral de Serviços 
Administrativos, Sala 01.  

Av. Visconde de Taunay, nº 880. 
Ponta Grossa, Paraná. 

20/04/2012 Pagamento do boleto bancário Toda a rede bancária autorizada. 
3 (três) dias úteis após o pagamento do 

boleto bancário 
Impressão da ficha de inscrição http://www.cps.uepg.br/externos 

07/05/2012 Edital com a indicação de locais de 
realização da prova objetiva 

http://www.cps.uepg.br/externos 

13/05/2012 
Abertura dos portões – 07h30min 

Fechamento dos portões – 08h30min 
Início da prova – 09h00min  

Realização da prova objetiva De acordo com o edital publicado 
no dia 02/05/2012 em 

http://www.cps.uepg.br/externos 

14/05/2012 – 18h00min Edital divulgando as provas 
objetivas e os respectivos gabaritos 

http://www.cps.uepg.br/externos 

Até as 18h00min do dia 16/05/2012 Prazo para interpor recursos 
referentes ao edital publicado no dia 

14/05/2012 

Câmara Municipal de Ponta Grossa. 
Diretoria Geral de Serviços 
Administrativos, Sala 01.  

Av. Visconde de Taunay, nº 880. Ponta 
Grossa, Paraná.

18/05/2012 – 18h00min Edital divulgando as provas 
objetivas e os respectivos gabaritos, 

após a análise de recursos 

http://www.cps.uepg.br/externos 

21/05/2012 – 18h00min Edital divulgando o resultado dos 
aprovados para a prova de títulos – 

candidatos do Grupo I 

http://www.cps.uepg.br/externos 

Até as 18h00min do dia 23/05/2012 Prazo para interpor recursos 
referentes ao edital publicado no dia 

21/05/2012 

Câmara Municipal de Ponta Grossa. 
Diretoria Geral de Serviços 
Administrativos, Sala 01.  

Av. Visconde de Taunay, nº 880. Ponta 
Grossa, Paraná.

25/05/2012 – 18h00min Edital divulgando o resultado dos 
aprovados para a prova de títulos – 

candidatos do Grupo I, após a 
análise de recursos 

http://www.cps.uepg.br/externos 

de 29/05 a 01/06/2012 
das 14h00min às 18h00min 

Prova de Títulos 
entrega do curriculum vitae e dos 

documentos comprobatórios – 
candidatos do Grupo I 

Câmara Municipal de Ponta Grossa. 
Diretoria Geral de Serviços 
Administrativos, Sala 01.  

Av. Visconde de Taunay, nº 880. Ponta 
Grossa, Paraná.

13/06/2012 – 18h00min Edital divulgando o resultado final 
dos aprovados – candidatos dos 

Grupos I, II e III 

http://www.cps.uepg.br/externos 

Até as 18h00min do dia 15/06/2012 Prazo para interpor recursos 
referentes ao edital publicado no dia 

13/06/2012 

Câmara Municipal de Ponta Grossa. 
Diretoria Geral de Serviços 
Administrativos, Sala 01.  

Av. Visconde de Taunay, nº 880. Ponta 
Grossa, Paraná.

19/06/2012 – 18h00min Edital divulgando o resultado final 
dos aprovados – candidatos dos 

Grupos I, II e III, após a análise de 
recursos 

http://www.cps.uepg.br/externos 

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS
MARÇO DE 2012
(ART.175-LOM)

NOME CARGO
1 ADRIANA APARECIDA LIMA DE JESUS AUXILIAR DE CONSERVACAO GERAL
2 AIRTON DE CAMARGO MOTORISTA
3 ALCIONI DA MOTTA BATISTA AUXILIAR DE CONSERVACAO GERAL
4 ALESSANDRO LOZZA P DE MORAES VEREADOR
5 ALINA DE ALMEIDA CESAR VEREADOR
6 ALINE MARQUES DE ANDREDE CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
7 ALTAMIRANDO DE F. DE ALMEIRA LOPES ASSESSOR PARLAMENTAR III
8 ALYSSON FERNANDO ZAMPIERI VEREADOR
9 AMADEU EDSON DOS SANTOS ASSESSOR PARLAMENTAR II
10 AMALIA PARAGUACU DE ABREU TECNICO LEGISLATIVO
11 AMBROSIO BEREZA CHEFE SETOR DE TRANSPORTES
12 ANA MARIA BRANCO DE HOLLEBEN VEREADOR
13 ANA MARIA PEDROSO AUXILIAR DE CONSERVACAO GERAL
14 ANGELICA C. PEREIRA DA LUZ ASSESSOR PARLAMENTAR III
15 ANGELO ROBERTO DOS SANTOS CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
16 ANTONIO CARLOS DE FREITAS DE SOUZA ASSESSOR PARLAMENTAR II
17 ARI LOPES RODRIGUES ASSESSOR PARLAMENTAR III
18 ARLETE APARECIDA L NOGUEIRA ADVOGADO
19 CARLITO DE SOUZA MOTORISTA
20 CARLOS DECIO DE LIMA AGENTE SEGURANCA INSTITUCIONAL
21 CARLOS EDUARDO DECHANT JUNIOR ASSESSOR PARLAMENTAR I
22 CARLOS ROBERTO BURGARDT ASSESSOR PARLAMENTAR III
23 CELIA REGINA DA SILVA CONTADOR
24 CHARLES METZGER FERREIRA ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO
25 CLICE MARTINS BRAGA CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
26 CLISFARI L. C. DE CAMARGO ASSESSOR PARLAMENTAR II
27 CRISTIANE DE FATIMA FERREIRA DE PAULA ASSESSOR PARLAMENTAR II
28 DELOIR JOSE SCREMIN JUNIOR ASSESSOR JURIDICO
29 DIEGO SILVERIO DOS SANTOS ASSESSOR PARLAMENTAR II
30 EDENIR SILVA DE CAMPOS CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
31 EDEVIRGEM ALTHAUS TELEFONISTA
32 EDILSON FOGAÇA DE ALMEIDA VEREADOR
33 EDUARDO TAQUES BIAGINI ASSESSOR PARLAMENTAR III
34 ELAINE ANTUNES DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO I
35 ELISA C.BELOTO DAL PIZZOL ASSESSOR PARLAMENTAR I
36 ELOILSON RODRIGUES SCHIEBELBEIN CHEFE DE RECURSOS HUMANOS
37 EMERSON DALZOTTO SANTOS ASSESSOR PARLAMENTAR I
38 EMERSON SIDNEI NUNES DA SILVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR I
39 ENOC PEREIRA BRIZOLA VEREADOR
40 EURICA TAQUES GUIMARAES ASSESSOR PARLAMENTAR II

41 FERDINANDO GIOVANETTI TECNICO LEGISLATIVO
42 FLAVIO UBIRATHAN YOTOKO FERREIRA CONTADOR
43 FRANCISCO PALINSKI CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
44 GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA VEREADOR
45 GILBERTO BOMFATI MOTORISTA
46 GILMAR HENRIQUE RODRIGUES ASSESSOR PARLAMENTAR III
47 GUILHERME HAMILTON BUHRER DIRETOR DE ASSUNTOS TEC.JURIDICO
48 HELVIO JOSE FILLUS CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
49 ISMAEL DE FREITAS ASSESSOR PARLAMENTAR II
50 IVERLY GONÇALVES AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO GERAL
51 JANAINA APARECIDA ANTUNES ASSESSOR PARLAMENTAR II
52 JAQUELINE RASPINI DA SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR I
53 JESUEL JAIR DA SILVA AGENTE SEGURANCA INSTITUCIONAL
54 JOÃO EDISON TRINDADE ENCARREGADO DE SERVIÇOS
55 JOAO FERNANDO KRAVCHYCHYN APOSENTADO
56 JOEL LEMES FREDERICO JUNIOR CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA
57 JOELMA DOS SANTOS RODRIGUES CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
58 JORGE DE MIRANDA AGENTE SEGURANCA INSTITUCIONAL
59 JOSE ALDINAN ALVES DE OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR III
60 JOSE AUGUSTO C ANDRADE COORD.DA CONTROLADORIA DO CONTR.INTERNO
61 JOSE CARLOS DE ATHAIDE COSTA AGENTE SEGURANCA INSTITUCIONAL
62 JOSE CARLOS DOS SANTOS GORLA CHEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO
63 JOSE CARLOS FAUSTIN CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
64 JOSE CARLOS SAHAGOFF RAAD VEREADOR
65 JOSE LUIZ SOARES ASSESSOR PARLAMENTAR II
66 JOSE MARIA DA LUZ AGENTE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
67 JOSE SILVESTRE MACIEL CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
68 JOSY DE SOUZA TIBERIO CHEFE DEPTO.IMPRENSA E DIVULGAÇÃO
69 JUCELIA APARECIDA LACERDA AUXILIAR DE CONSERVACAO GERAL
70 JULIO CEZAR DA FONSECA FIUZA ASSESSOR PARLAMENTAR II
71 JULIO FRANCISCO SHIMANSKI KULLER VEREADOR
72 KAHÊ CASSIUS PILATTI PAIVA CHEFE DEPTO. DE INFORMATIZAÇÃO
73 LEANDRO RITA XIMENIO ASSESSOR PARLAMENTAR I
74 LIDIANE MARIA SENGER MARIN CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
75 LOURIVAL RIBAS FILHO APOSENTADO
76 LOURIVAL RIBAS FILHO CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
77 LUCIANE RASPINI CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
78 LUCIANO ANDRE ROGESKI AGENTE SEGURANCA INSTITUCIONAL
79 LUIZ CARLOS BARBOSA CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
80 MAIDI SOCHTIG ASSESSOR PARLAMENTAR I
81 MARCELO ASSIS ASSESSOR PARLAMENTAR III
82 MARCIO FERNANDO SCHIRLO VEREADOR
83 MARCOS VINICIOS ZUBER CHEFE SETOR DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
84 MARIA RUTH CANTO DE MIRANDA APOSENTADO
85 MARILIA APARECIDA RIBEIRO ASSESSOR PARLAMENTAR I
86 MATHIAS DA CRUZ MACHADO ASSESSOR PARLAMENTAR I
87 MAURICIO JOSE NICKEL DIRETOR FINANCEIRO
88 MAURICIO SILVA VEREADOR
89 MIGUEL ANGELO GAMBASSI DIRETOR DO DEPTO PROC LEGISLATIVO
90 MIRIAM APARECIDA LOPES ASSESSOR PARLAMENTAR II
91 MONALISA P.ELEUTERIO DA LUZ ASSESSOR PARLAMENTAR I
92 MONICA C. MOREIRA DO CARMO ASSESSOR DE GABINETE II
93 MONICA RETECHIN ASSESSOR PARLAMENTAR II
94 NADIA CRISTINA BATISTA AGENTE ADMINISTRATIVO I
95 OMERO MEIRA ZANDER APOSENTADO
96 OSMAR TOZETTO ASSESSOR PARLAMENTAR III
97 PASCOAL ADURA VEREADOR
98 PRISCILA HARKATYN ASSESSOR PARLAMENTAR I
99 RAFAEL GOMES APINANIZ MAJAN ASSESSOR PARLAMENTAR III
100 REGINA DA SILVA BECHER APOSENTADO
101 REGINALDO APARECIDO DOS PASSOS ASSESSOR PARLAMENTAR  III
102 REGINALDO DA SILVA NASCIMENTO MOTORISTA
103 RENATO MICHELON CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
104 ROBERSON STANISLAWCZUK GRANDE ASSESSOR PARLAMENTAR I
105 ROMUALDO CAMARGO DIRETOR GERAL
106 SADY FIDELIZ DA LUZ MOTORISTA DE CAMINHAO
107 SAMUEL AIRON MOREIRA ASSESSOR PARLAMENTAR I
108 SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR VEREADOR
109 SERGIO JOSE VILLELA BARONCINI ANALISTA DE SISTEMA
110 SERGIO RICARDO DA SILVA CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
111 SILVANA SOUZA ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO I
112 TATIANE VALIGURA ASSESSOR PARLAMENTAR III
113 TELMA REGINA CORREIA ASSESSOR PARLAMENTAR III
114 VALFREDO DZAZIO VEREADOR
115 VALTER TADEU MARAVIESKI ASSESSOR PARLAMENTAR II
116 VANDERLEIA F. DE A. CHAVES ASSESSOR PARLAMENTAR I
117 VERA DAS GRACAS S FREITAS AUXILIAR DE CONSERVACAO GERAL
118 VERA LUCIA BACH RUPEL ASSESSOR PARLAMENTAR II
119 VERA LUCIA M DOS SANTOS TELEFONISTA
120 VILMAR AGUINALDO RIBAS TRABALHOR BRACAL
121 VITAL MAURICIO COGO ADVOGADO
122 WALTER JOSE DE SOUZA VEREADOR
123 WELLINGTON ELIAS DOS SANTOS ASSESSOR PARLAMENTAR II
124 ZELI DE MIRANDA DOS SANTOS AUXILIAR DE CONSERVACAO GERAL

QUADRO GERAL - CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

TOTAL DE SERVIDORES ATIVOS 101
TOTAL DE SERVIDORES INATIVOS 5
TOTAL DE SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA 3
TOTAL DE VEREADORES 15
TOTAL DA FOLHA MARÇO/2012 R$ 406.607,06
ENCARGOS SOCIAIS INSS R$  80.502,07
ENCARGOS SOCIAIS FGTS R$  21.503,59

PONTA GROSSA(PR), 26 DE MARÇO DE 2.012.

ELOILSON RODRIGUES SCHIEBELBEIN
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS
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CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Camara Municipal Ponta Grossa

Receitas

Transferências Financeiras Recebidas

Déficit ........

Total das Receitas

Despesas

Créditos Orçamentários e Suplementares

Créditos Especiais

Créditos Extraordinários

Transferências Financeiras Concedidas

Soma ..........

Total das Despesas

CELIA REGINA DA SILVA PAULINO MAURICIO SILVA JOSÉ AUGUSTO CARNEIRO ANDRADE

CONTADORA PRESIDENTE DA CAMARA CONTROLADOR INTERNO

8.878.702,20 7.202.316,24 1.676.385,96

8.878.702,20 7.202.316,24 1.676.385,96

47.867,76 -47.867,76

- - -

- - -

8.878.702,20 7.154.448,48 1.724.253,72

Previsão/Fixação Execução Diferenças

(a) (b) (c)

8.878.702,20 7.202.316,24 1.676.385,96

8.878.702,20 2.316,24 8.876.385,96

7.200.000,00 -7.200.000,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Ponta Grossa

Previsão/Fixação Execução Diferenças

(a) (b) (c)

Balanço Orçamentário

Exercício de 2011 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

 Estado do Parana                           Balanco Financeiro                                                          Folha:      1

 Camara Municipal Ponta Grossa              Exercicio de 2011 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :  Camara Municipal de Ponta Grossa

                      Receita                                                             Despesa

                                                                      Despesa Por Funcoes

                                                                   Legislativa                      7.154.448,48

    Totais ..................                                 0,00    Totais ..................                         7.154.448,48

 II - Extraorcamentaria                                            II - Extraorcamentaria

 REALIZAVEL                               0,00                     REALIZAVEL                               0,00

 Restos a Pagar Proc-2011                 0,00

 Restos a Pg Nao Proc-2011                0,00                     Restos a Pagar                           0,00

 DEPOSITOS                        1.826.755,56                     DEPOSITOS                        1.824.439,32

 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS         7.200.000,00                     TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS           47.867,76

    Totais ..................                         9.026.755,56    Totais ..................                         1.872.307,08

Saldo do Ano Anterior                                              Saldo Para o Ano Seguinte

   Disponivel                                                        Disponivel

 BANCOS CONTA APLICACAO                   0,00                     BANCOS CONTA APLICACAO                   0,00

 BANCOS CONTA VINCULADA                   0,00                     BANCOS CONTA VINCULADA                   0,00

 BANCOS CONTA MOVIMENTO-CAM               0,00                     BANCOS CONTA MOVIMENTO-CAM               0,00

    Totais ..................                                 0,00    Totais ..................                                 0,00

    Total Geral .............                         9.026.755,56    Total Geral .............                         9.026.755,56

          CELIA REGINA DA SILVA PAULINO                                                                 MAURICIO  SILVA

          CONTADORA                                                                                   PRESIDENTE DA CAMARA
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 Estado do Parana                           Balanco Patrimonial                                                         Folha:      1

 Camara Municipal Ponta Grossa              Exercicio de 2011 - Anexo 14, da Lei 4.320/64

 Unidade Gestora : Camara Municipal de Ponta Grossa

                      Ativo                                                               Passivo

Titulos                                                           Titulos

    Ativo Financeiro                                                  Passivo Financeiro

  Disponivel                                                        Restos a Pagar

 BANCOS CONTA MOVIMENTO-CAM          -2.316,24                     Processados de 2011                      0,00

  Realizavel                                                       Nao Processados de 2011                  0,00

 CONTAS PENDENTES                    39.051,94           36.735,70 Nao Processados Anteriores               0,00

                                                                    DEPOSITOS                               0,00                0,00

    Ativo Permanente                                                  Passivo Permanente

 BENS MOVEIS                        354.816,74

 BENS EM PROCESSO DE AQUISI               0,00          354.816,74

    Soma do Ativo Real                                  391.552,44    Soma do Passivo Real                                      0,00

    Saldo Patrimonial                                                 Saldo Patrimonial

                                                                   ATIVO REAL LIQUIDO                                     391.552,44

    Totais ..................                           391.552,44    Totais ..................                           391.552,44

    Ativo Compensado                                                  Passivo Compensado

    Totais ..................                           391.552,44    Totais ..................                           391.552,44

          CELIA REGINA DA SILVA PAULINO                   MAURICIO  SILVA                  JOSE AUGUSTO CARNEIRO ANDRADE

          CONTADORA                                       PRESIDENTE DA CAMARA             CONTROLADOR INTERNO

 Estado do Parana                           Demonstracao das Variacoes Patrimoniais                                     Folha:      1

 Camara Municipal Ponta Grossa              Exercicio de 2011 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :  Camara Municipal de Ponta Grossa

                      Variacoes Ativas                                           Variacoes Passivas

Resultantes da Execucao Orcamentaria                              Resultantes da Execucao Orcamentaria

 Receita Orcamentaria                                              Despesa Orcamentaria

    Receitas Correntes                                                Despesas Correntes

                                                                   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       6.650.781,92

                                                                   OUTRAS DESPESAS CORRENTES          491.660,66        7.142.442,58

    Receitas de Capital                                               Despesas de Capital

                                                                   INVESTIMENTOS                       12.005,90           12.005,90

    Totais ..................                                 0,00    Totais ..................                         7.154.448,48

 Interferencias Ativas                                             Interferencias Passivas

 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS         7.200.000,00                     TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS           47.867,76

    Totais ..................                         7.200.000,00    Totais ..................                         7.202.316,24

 Mutacoes Patrimoniais                                             Mutacoes Patrimoniais

 AQUISICAO DE BENS MOVEIS            12.005,90

 BENS MOVEIS                              0,00           12.005,90

    Totais ..................                         7.212.005,90    Totais ..................                         7.202.316,24

 Independentes da Execucao Orcamentaria                            Independentes da Execucao Orcamentaria

 RECURSOS DESCENTRALIZADOS                0,00                0,00

    Totais ..................                         7.212.005,90    Totais ..................                         7.202.316,24

         Resultado Patrimonial                                              Resultado Patrimonial

                                                                   Superavit Verificado                                     9.689,66

    Totais ..................                         7.212.005,90    Totais ..................                         7.212.005,90

          CELIA REGINA DA SILVA PAULINO                                                                 MAURICIO  SILVA

          CONTADORA                                                                                   PRESIDENTE DA CAMARA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2011

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

CONTRATADA: NELSON KIRIAN REFEIÇÕES.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade dos servidores: Sr. Alessandro de Macedo
RG 6.789.176-7 e CPF 016.330.229-43 e Divonsir Bueno Ferreira Terres RG 4.061.137-1 e CPF 550.389.999-72.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA

 Estado do Parana                           Demonstracao da Divida Fundada                                       

 Camara Municipal Ponta Grossa              Exercicio de 2011 - Anexo 16, da Lei 4.320/64

                                       Nao houve movimentacao no periodo!

CELIA REGINA DA SILVA PAULINO                   MAURICIO  SILVA                  JOSE AUGUSTO CARNEIRO ANDRADE

CONTADORA                                       PRESIDENTE DA CAMARA             CONTROLADOR INTERNO

 Estado do Parana                           Demonstracao da Divida Flutuante                                            Folha:      1

 Camara Municipal Ponta Grossa              Exercicio de 2011 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :  Camara Municipal de Ponta Grossa

Titulos                                                  Saldo do Exercicio ------ Movimentacao no Periodo ------ Saldo para o Exer-

                                                         Anterior                    Inscricao              Baixa     cicio Seguinte

CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

  CONTAS A PAGAR  - OUTRAS AREAS                                       0,00       7.154.448,48       7.154.448,48               0,00

    Total                                                              0,00       7.154.448,48       7.154.448,48               0,00

CONTAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS

  CONTAS A PAGAR  - OUTRAS AREAS                                       0,00       7.439.857,51       7.439.857,51               0,00

    Total                                                              0,00       7.439.857,51       7.439.857,51               0,00

INSS A REPASSAR

  INSS  A  REPASSAR  RETIDO  DE SERVIDORES                             0,00         388.253,63         388.253,63               0,00

  ATIVOS

    Total                                                              0,00         388.253,63         388.253,63               0,00

IRRF A  REPASSAR

  IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS                                 0,00         391.109,96         391.109,96               0,00

    Total                                                              0,00         391.109,96         391.109,96               0,00

CONSIGNACOES DIVERSAS

  ASFACAM - MENSALIDADE                                                0,00           5.800,00           5.800,00               0,00

  EMPRESTIMO BANCO REAL                                                0,00         326.739,92         326.739,92               0,00

  SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNICIPAIS                             0,00           6.082,58           6.082,58               0,00

  A.S.P.M                                                              0,00          17.373,93          17.373,93               0,00

  FARMACIA DO SERVIDOR                                                 0,00           3.094,22           3.094,22               0,00

  VALE TRANSPORTE                                                      0,00          18.938,03          18.938,03               0,00

  CONTRIBUICAO SINDICAL - S.S.P.M                                      0,00           3.838,56           3.838,56               0,00

  ASSOCIACAO ATLETICA MUNICIPAL                                        0,00             379,64             379,64               0,00

  AFASCAM - CONVENIOS                                                  0,00         248.583,26         248.583,26               0,00

  EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   0,00         276.274,88         276.274,88               0,00

  ISS RETIDO DA FONTE                                                  0,00             157,50             157,50               0,00

  PENSAO ALIMENTICIA                                                   0,00          80.486,74          80.486,74               0,00

  SINDFARMASERV-FARMACIA DO SERVIDORES                                 0,00          16.957,08          16.957,08               0,00

  OUTROS  CREDITOS  A  SEREM  DEVOLVIDOS A                             0,00              38,40              38,40               0,00

  PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

  RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO                                       0,00           1.149,23           1.149,23               0,00

  ASSOC. SERVIDORES PUBLICOS DO PARANA                                 0,00              59,94              59,94               0,00

  OUTROS DESCONTOS DE SERVIDORES                                       0,00           1.208,78           1.208,78               0,00

    Total                                                              0,00       1.007.162,69       1.007.162,69               0,00

RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL

  RENDIMENTOS  APLICACAO  FINANCEIRA FONTE                             0,00          40.120,31          40.120,31               0,00

  001

  RENDIMENTOS  APLICACAO  FINANCEIRA FONTE                             0,00             108,97             108,97               0,00

  094

    Total                                                              0,00          40.229,28          40.229,28               0,00

Total Geral                                                            0,00      16.421.061,55      16.421.061,55               0,00

CELIA REGINA DA SILVA PAULINO                   MAURICIO  SILVA                  JOSE AUGUSTO CARNEIRO ANDRADE

CONTADORA                                       PRESIDENTE DA CAMARA             CONTROLADOR INTERNO
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