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DECRETOS

L E I S
L   E   I    Nº    10.403, de 14/10/2010

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 34.993,58 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Ordinária realizada no dia 13 de outubro de 2010 a partir do Projeto de Lei
n. 241/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional

suplementar no valor de R$ 34.993,58 ( Trinta e quatro mil, novecentos e noventa
e três reais e cinquenta e oito centavos ), assim discriminado:

0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236102152.092 – Manutenção do Transporte Escolar
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. com Locomoção – Rec. 31140 R$ 34.993,58
Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de

conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso II da Lei  nº
4.320 de 17 de  março  de 1964, será utilizado:

· Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 31140, no Valor de
R$ 34.993,58.
Art. 3º.Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2010,

no Anexo I, da Lei nº 9.976, de 22/07/2009 – LDO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 4º. Fica incluído na Lei nº 10.100, de 16/12/2009 – Plano Plurianual:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 14 de outubro de 2010.

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  4. 4 3 1, de 14/10/2010
Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 34.993,58.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando

das atribuições legais, nos termos da Lei n.º 10.403, de 14/10/2010,
D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 34.993,58 (Trinta e quatro mil, novecentos e noventa
e três reais e cinquenta e oito centavos), assim discriminado:

0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236102152.092 – Manutenção do Transporte Escolar
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. com Locomoção – Rec. 31140 R$ 34.993,58
Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de

conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso II da Lei  nº
4.320 de 17 de  março  de 1964, será utilizado:

· Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 31140, no Valor de
R$ 34.993,58.
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 14 de outubro de 2010.
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°  4. 3 9 3, de 30/09/2010
Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 560.340,10.
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 10.092 de 19 de dezembro de 2009.

D E C R E T A
 Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei

Municipal nº 10.092  de 19  de  dezembro  de 2009, um  crédito adicional  suplementar
no valor de  R$ 560.340,10 (quinhentos e sessenta mil, trezentos e quarenta reais
e dez centavos), assim discriminado:
0200 – Governo Municipal
0201 – Gabinete do Prefeito
0412200182.010 – Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do
Prefeito
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. com Locomoção – Rec. 01000 – Cr 63 R$8.000,00
0618200382.213 – Manutenção do FUNREBOM – Fundo de Reequipamento do
Corpo de Bombeiros
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01515 – Cr 4606      R$8.000,00
0300 – Secretaria Municipal de Planejamento
0303 – Departamento de Urbanismo
1545200082.015 – Manutenção das Atividades do Depto. de Urbanismo – SMP
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 95 R$5.000,00
0400 – Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
0403 – Procuradoria Geral do Município
0412202562.019 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
- SMANJ
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 120 R$1.000,00
0405 – Departamento de Patrimônio
0412202202.021 – Manutenção das Atividades do Depto. de Patrimônio - SMANJ
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 139 R$2.000,00
0500 – Secretaria Municipal de Finanças
0502 – Departamento de Receita
0412900312.027 – Manutenção das Atividades do Depto. de Receita – SMF
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 178R$ 2.740,10
0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0702 – Departamento de Obras
1545200882.050 – Manutenção das Atividades do Depto. de Obras – SMOSP
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 350 R$67.000,00
0703 – Departamento de Serviços Públicos
1545200881.019 – Melhorias, Recup. e Constr. de Parques, Logradouros, Praças,
Passeios,   Pontes, Viadutos, Bancas e Outros
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 387 R$12.000,00
1545200882.054 – Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo do Município
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01511 – Cr 403 R$373.000,00
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0901 – Departamento Administrativo
1236100762.083 – Manutenção das Atividades do Gabinete da SME
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 743 R$35.000,00
1100 – Secretaria Municipal de Esportes e Recreação
1102 – Departamento de Esportes
2781202112.118 – Manutenção do Programa Bolsa Incentivo
3390.48.00.0000 – Outr. Aux. Financ. P. Físicas – Rec. 01000 – Cr 951 R$10.000,00
1200 – Secretaria Municipal de 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 981R$500,00
1205 – Fundo Municipal de Assistência Social
0824400472.142 – Manutenção do Programa Piso Básico Fixo
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1093 R$600,00
1300 – Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos
1303 – Departamento de Atendimento ao Cidadão
0412201882.165 – Manutenção das Atividades do Depto. de Atendimento ao
Cidadão
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1181 R$8.000,00
1304 – Departamento de Saúde Ocupacional
1133200272.164 – Manutenção das Atividades do Depto. de Saúde Ocupacional
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1187 R$1.500,00
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1602 – Departamento de Cultura
1339200212.223 – Manutenção do Programa de Atend1 à Entidades e Programas
Culturais
3350.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 01000 – Cr 1224 R$20.000,00
1339200832.171 – Manutenção das Atividades do Depto. de Cultura
3390.31.00.0000 – Prem. Cul. Art. Cient. Desp. Outr. – Rec. 01000 – Cr 1226
R$1.000,00

3390.36.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 1229 R$5.000,00
Art. 2º. Para   dar  cobertura  ao  crédito  aberto   na   forma  do  artigo  anterior,

serão canceladas em iguais importâncias, as seguintes dotações do orçamento
vigente, em conformidade com o disposto no art.43, parágrafo  primeiro, inciso  II  e
III da  Lei  nº 4.320 de  17 de março de  1964 e serão utilizados:
· Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 01515 no Valor de R$ 8.000,00
· Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 01511 no Valor de R$    373.000,00
0300 – Secretaria Municipal de Planejamento
0303 – Departamento de Urbanismo
1545200082.015 – Manutenção das Atividades do Depto. de Urbanismo – SMP
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 96 R$5.000,00
0400 – Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
0403 – Procuradoria Geral do Município
0412202562.019 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
– SMANJ
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 123 R$1.000,00
0405 – Departamento de Patrimônio
0412202202.021 – Manutenção das Atividades do Depto. de Patrimônio – SMANJ
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 143 R$2.000,00
0500 – Secretaria Municipal de Finanças
0502 – Departamento de Receita
0412900312.027 – Manutenção das Atividades do Depto. de Receita – SMF
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 179 R$2.740,10
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0901 – Departamento Administrativo
1212200102.082 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo da SME
3190.16.00.0000 – Outr. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 723 R$10.000,00
3390.32.00.0000 – Mat. de Dist. Gratuita – Rec. 01000 – Cr 728 R$20.000,00
3390.48.00.0000 – Outr. Aux. Financ. P. Físicas – Rec. 01000 – Cr 732 R$5.000,00
 1100 – Secretaria Municipal de Esportes e Recreação
1102 – Departamento de Esportes
2781202112.119 – Manutenção das Atividades do Programa Prata da Casa
3390.48.00.0000 – Outr. Aux. Financ. P. Físicas – Rec. 01000 – Cr 952 R$10.000,00
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1204 – Gerência de Proteção Social Especial
0824100432.199 – Manutenção do Programa SOS Idoso
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1037 R$23.500,00
1205 – Fundo Municipal de Assistência Social
0824300212.222 – Manutenção do Programa de Atendimento às Diversas Entidades
Assistenciais Sem Fins Lucrativos
3350.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 01000 – Cr 1063 R$20.000,00
0824400472.145 – Manutenção do Programa Benefícios Eventuais
3390.32.00.0000 – Mat. de Dist. Gratuita – Rec. 01000 – Cr 1100 R$20.000,00
 0824400472.154 – Manutenção do Programa Apoio a Projetos Especiais
 4450.42.00.0000 – Auxílios – Rec. 01000 – Cr 1112 R$ 10.000,00
1300 – Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos
1302 – Departamento de Recursos Humanos
1133200132.163 – Manutenção das Atividades do Depto. de Recursos Humanos
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1172 R$40.000,00
1303 – Departamento de Atendimento ao Cidadão
0412201882.165 – Manutenção das Atividades do Departamento de Atendimento
ao Cidadão
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1182 R$8.000,00
1304 – Departamento de Saúde Ocupacional
1133200272.164 – Manutenção das Atividades do Depto. de Saúde Ocupacional
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1188 R$2.100,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à 30/09/2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 30 de setembro de 2010.

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  4. 4 2 9, de 14/10/2010
Aprova o Loteamento denominado Parque Bela Vista, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de

suas atribuições legais, nos termos do disposto na Lei 3.360, de 02 de julho de 1981,
que fixa normas para a aprovação de loteamentos urbanos destinados a implantação
de conjuntos habitacionais e edificações de interesse social, tendo em vista o contido
no protocolado sob n° 1980241/2009,

D E C R E T A
Art. 1°. Fica aprovado o loteamento PARQUE BELA VISTA, constituído de 349

(trezentos e quarenta e nove)lotes residenciais,  com área total de 75.893,83m2, e
mais 1(uma) área institucional com o total de 3.750,82 m2 e 2(duas) áreas de
preservação permanente com o total de 23.455,44m²,  e 16 (dezesseis) áreas
verdes com o total de 6.668,62m2, compreendidos nas quadras de n°s 01 até 16,
e mais ruas 01 até 11, e mais o prolongamento da Rua Beltrão, com 36.932,37m2
e mais 02 (duas) passagens de pedestres no total de 448,92m2, localizado na área
147.150,00m2,  situado no lugar denominado Capão do Soldado, Bairro da Chapada,
desta cidade, objeto da matrícula 149, 1o Ofício de Registro de Imóveis da comarca,
de propriedade do MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA.

Art. 2o. De acordo com as disposições da Lei 6.766, de 19.12.79, com as
alterações posteriores, e na forma do art. 15, da Lei 3.360, de 02/07/1981 com as
alterações posteriores, a partir da data do registro do loteamento passarão a integrar
o domínio público as áreas das vias públicas, áreas institucionais e áreas verdes ou
de preservação, de conformidade com o projeto e memorial descritivo.

Art. 3o. Para os efeitos da Lei 6.329, de 16/12/99, que dispões sobre o
zoneamento de uso e ocupação do solo urbano, fica o loteamento ora aprovado
enquadrado como ZEIS.

Art. 4ª. O loteamento ora aprovado já se encontra implantado de fato, desde
1996, possuindo as obras de infra-estrutura exigidas por lei.

Art. 5°. Este  Decreto  entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 14 de Outubro de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 201002

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna

público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Presencial nº 458/2010

Data: 28/10/10
Horário: 14:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS LEVES DO 1º SGB/

2ºGB
Valor máximo: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária:
0201 6 182 38 2 213 339039690000
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão

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

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
Ponta Grossa, 14 de Outubro de 2010.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna

público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Presencial – nº 461/2010

Data: 27/10/2010
Horário: 14:00 horas
Objeto: Contratação de empresa para confecção de Impresso (Bloco de Receita), para suprir as necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde - SMS.
Valor máximo: R$ 1.320,00 (Um mil e trezentos e vinte reais).
Dotação Orçamentária: 08021012202352058/339039
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras -

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

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
Ponta Grossa, 14 de outubro de 2010.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna

público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Eletrônica nº 459/2010

Data: 04/11/2010
Horário: 13:00 horas
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos Centros de Referência de Assistência

Social(CRAS) da Secretaria Municipal de Assistência Social(SMAS)
Valor máximo: R$ 9.918,70(nove mil, novecentos e dezoito reais e setenta centavos).
Dotação Orçamentária: 1205  8  244  47  2  228  339030079900
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras -

Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às
12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3224-1176 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

Este certame será operacionalizado pela Bolsa de Licitações e Leilões  – BLL, através do site www.bll.org.br
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
Ponta Grossa, 14 de outubro de 2010.

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA  n º 429/2010
OBJETO: Aquisição de Material Permanente(microcomputadores e impressoras a laser monocromática) para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde(SMS)
VENCEDOR: Guarapuava Centro Digital de Informática Ltda - ME
LOTE 01 – Valor Unitário R$ 719,99/ud - Valor Total R$ 29.519,99
LOTE 02 – Valor Unitário R$ 335,00/ud – Valor Total R$ 13.735,00
Pregoeiro: João Gualberto Corrêa Junior
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

Extrato da Dispensa por Limite nº 320/2010
Objeto - Contratação de empresa prestadora de serviços especializados em afiação de faca para guilhotina manual marca

craftsman - Chapa Patrimonial nº2850

Extrato da Dispensa por Limite nº 319/2010
Objeto - Aquisição de uma Espada de Oficial do Exército, 1 (um) metro adamascada

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 443/2010
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Vestuário, Banho e Mesa) para suprir as necessidades do Dptº de Gerência

Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social.
VENCEDOR: COMERCIAL BORA & FILHO LTDA
Lote 01: Valor : R$   672,90
Lote 02: Valor : R$   450,00
Pregoeiro: Jakson Luiz Hilgenberg
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna

público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Eletrônica nº 460/2010

Data: 28/10/2010
Horário: 08:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE (MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO

CENTRO MUNICIPAL DE MULHER E DO PROGRAMA SISPRENATAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÕES EM EDITAL.

EDITAIS E ATOS RH

L I C I TA Ç Õ E S

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
Fica retificado o Edital de Convocação publicado no Diário Oficial, edição do dia 14/10/2010 no que se refere ao emprego

da candidata convocada:

Concurso Público nº 003/2008
Convocada: EDENILDE APARECIDA BASTOS
Emprego: AGENTE ADMINISTRATIVO PLANTONISTA
Classificação: 16ª

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade

de suprir vagas existentes no Quadro de Servidores do município,
C O N V O C A

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2010 a comparecerem até o dia 21 de outubro
de 2010, 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 – Bairro da Ronda , para confirmarem a aceitação da vaga.

Nome Emprego Clas.
Luiz Fabiano da Silva Motorista de Caminhão 6º
Guilherme Anivaldo Pinheiro Motorista de Caminhão 7º
Gilmar Luiz Valentim Motorista de Caminhão 8º
Luis Edson Fernandes Motorista de Caminhão 9º

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

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 14 de outubro de 2010.
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, e tendo em vista a necessidade

de suprir vaga existente no Quadro de Servidores do município,
C O N V O C A

A candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 001/2010 a comparecer até o dia 21 de outubro de
2010, 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 – Bairro da Ronda , para confirmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego Clas.
Suelen Tulio de Córdova Gobetti Médico Veterinário II 1ª

O não comparecimento até a data aprazada, caracterizará desistência, perdendo a candidata os direitos adquiridos em
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 14 de outubro de 2010.
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, e tendo em vista a necessidade

de suprir vaga existente no Quadro de Servidores do município,
C O N V O C A

O candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 004/2009 a comparecer até o dia 21 de outubro de
2010, 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 – Bairro da Ronda , para confirmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego Clas.
Rafael Wanke Médico Especialista - Psiquiatra 1º

O não comparecimento até a data aprazada,caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 14 de outubro de 2010.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Nome Emprego Conc. nº Data de Admissão    Clas.
Matheus Paulo Seghetto Assistente de Administração II 001/2010 02.10.10 11
Edna Yassugui Klepa Assistente de Administração II 001/2010 13.10.10 22
Elisangela Ferreira Bueno Técnico em Enfermagem 001/2010 14.10.10 13
Sandra Mara Couto Ferreira - Candidata Técnico em Enfermagem 001/2010 13.10.10 3
Afrodescendente

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87
Emprego : Agente Comunitário de Saúde
Teste Seletivo nº 001/2010

Nome Unidade de Saúde        Teste Seletivo   Data de Admissão       Clas.
Bianca Ap. de Jesus Bueno Roberto de Jesus Portela       001/2010 14.10.10 3
Simone de Fatima Franco Roberto de Jesus Portela       001/2010 15.10.10 4
Marilia Luana Pinheiro de Paiva Horácio Droppa          001/2010 14.10.10 3

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87
Contratações formalizadas com base na Lei Municipal nº 10.238 de 20.05.10
Emprego : Professor do Ensino Fundamental
Teste Seletivo nº 007/2009

Nome Início do Contrato Término do Contrato Clas.
Edna Cristina Ferraz da Rocha 05.10.10 04.04.11 172
Maria Simone da Mota Afynowycz 05.10.10 04.04.11 180
Jussara Brito do Nascimento 13.10.10 12.04.11 200
Claudete Anelia Schussler da Silva 13.10.10 12.04.11 204
Valquiria Tulio 13,10,10 12.04.11 207
Hagna Rigoni 13.10.10 12.04.11 210
Daniela Guedes 13.10,10 12.04.11 216
Claudia Fabiana de Almeida Felema 13.10.10 12.04.11 217

Valor máximo: R$ 18.480,00 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais).
Dotação Orçamentária:
0802 10 301 55 2 64 449052080000
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras -

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

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

Ponta Grossa, 13 de Outubro de 2010.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna

público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Eletrônica nº 462/2010

Data: 28/10/2010
Horário: 13:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAE/ CTA DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÕES POR LOTE EM EDITAL.
Valor máximo: R$ 5.486,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais).
Dotação Orçamentária:
0802 10 305 62 2 335 449052080000
0802 10 305 62 2 335 449052100000
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras -

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

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
Ponta Grossa, 14 de Outubro de 2010.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 01 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA BOLÍVIA
Trecho: Rua Carlos Blageski x Rua Tobias Moscoso

PROCESSO Nº 2790356 /2010
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:
1. 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;
2. 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;
3. 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.

4. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
5. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
6. 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 Bolívia (trecho entre as ruas Carlos Blageski e Tobias

Moscoso) será de R$ 28.280,62 (VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E DOIS 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: RUA BOLÍVIA
TRECHO: RUA CARLOS BLAGESKI X RUA TOBIAS MOSCOSO
BAIRRO: RONDA
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, 15 de Outubro de 2010.
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 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA MARECHAL HERMES
Trecho: Rua Colômbia x Rua República do Perú

PROCESSO Nº2790356/2010
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:
1. 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;
2. 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;
3. 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.

4. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
5. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
6. 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 Marechal Hermes (trecho entre as ruas Colômbia e república

do Perú) será de R$ 13.897,40 (TREZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA 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: RUA MARECHAL HERMES
TRECHO: RUA COLÔMBIA X RUA REPÚBLICA DO PERÚ
BAIRRO: RONDA
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

D I V E R S O S
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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, 15 de outubro de 2010.
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 01 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA FLAVIO DE ALMEIDA MARTINS
Trecho: Rua Salvador de Mendonça X Rua Barão de Monte Alegre

PROCESSO Nº 2770286/2010
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 Flavio de Almeida Martins (trecho entre as ruas Salvador

de Mendonça e Barão de Monte Alegre) será de R$ 30.736,88 (TRINTA MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA
E OITO 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:      RUA FLÁVIO DE ALMEIDA MARTINS
TRECHO: RUA SALVADOR DE MENDONÇA X RUA BARÃO DE MONTE ALEGRE
BAIRRO: VILA CRISTINA
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, 22 de Janeiro de 2010.
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 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA FLAVIO DE ALMEIDA MARTINS
Trecho: Rua Barão de Monte Alegre x Bento Viana

PROCESSO Nº 2770286/2010
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 Flavio de Almeida Martins (trecho entre as ruas Barão de

Monte Alegre e Bento Viana) será de R$ 32.258,61 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA
E UM 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:
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RUA: RUA FLÁVIO DE ALMEIDA MARTINS
TRECHO: RUA BARÃO DE MONTE ALEGRE X RUA BENTO VIANA
BAIRRO: VILA CRISTINA
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, 22 de Janeiro de 2010.
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 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA
Trecho: Rua Cândido de Abreu x Rua Paraíso do Norte

PROCESSO Nº 2790356/2010
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 José Machado de Oliveira (trecho entre as ruas Cândido

de Abreu e Paraíso do Norte) será de R$ 22.582,08 (VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITO
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: RUA JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA
TRECHO: RUA CANDIDO DE ABREU X RUA PARAÍSO DO NORTE
BAIRRO: PQ. AUTO ESTRADA
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, 15 de outubro de 2010.
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 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA FLAVIO DE ALMEIDA MARTINS
Trecho: Rua Bento Viana X Rua Theotonio Jorge

PROCESSO Nº 2770286/2010
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 Flavio de Almeida Martins (trecho entre as ruas Bento Viana

e Theotonio Jorge) será de R$ 33.068,50 (TRINTA E TRÊS MIL SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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: RUA FLÁVIO DE ALMEIDA MARTINS
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TRECHO: RUA BENTO VIANA X RUA THEOTONIO JORGE
BAIRRO: VILA CRISTINA
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, 22 de Janeiro de 2010.
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 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA FLAVIO DE ALMEIDA MARTINS
Trecho: Rua Theotonio Jorge X Rua Newton Prado

PROCESSO Nº 2770286/2010
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 Flavio de Almeida Martins (trecho entre as ruas Theotonio

Jorge e Newton Prado) será de R$ 29.707,30 (VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E SETE REAIS E TRINTA 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: RUA FLÁVIO DE ALMEIDA MARTINS
TRECHO: RUA THEOTONIO JORGE X RUA NEWTON PRADO
BAIRRO: VILA CRISTINA
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, 22 de Janeiro de 2010.
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.

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Convite nº21/10

A Fundação Municipal Proamor de Assistência Social, torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:
Carta Convite nº 21/2010
Tipo: Menor preço global por lote
Data de abertura: 25/10/2010
Horário: 14:00 horas
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de fraldas geriátricas e vale gás que serão distribuídos aos Grupos da

3ª Idade cadastrados/vinculados ao Departamento do Idoso da Fundação Municipal Proamor de Assistência.
Valor Total Máximo:
Lote I: R$ 30.765,00(Trinta mil e setecentos e sessenta e cinco reais).
Lote II: R$ 5.210,30 (Cinco mil e duzentos e dez reais e trinta centavos).
INFORMAÇÔES: o Edital pode ser obtido junto à Comissão Permanente de Licitação na PROAMOR, localizada na Rua

Joaquim Nabuco nº 59, Vila 26 de outubro, Ponta Grossa, Paraná, no horário das 09:00 às 11:00 horas e das 13:30 às 17:30
horas, nos dias úteis ou ainda pelo fone-fax (42) 3222-3118.

Ponta Grossa, em 14 de outubro de 2010.
Edilson Luis Carneiro Baggio

Presidente

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PORTARIA Nº 10

DE 13/10/2010
O Sr. EDIMIR JOSÉ DE PAULA, Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, no exercício das atribuições

definidas na Lei Municipal 8432/2005, e:
RESOLVE:

CONSTITUIR, Comissão Especial de Licitação, para abertura e julgamento das propostas referentes à Tomada de Preços
nº 002/2010, para a contratação de serviços de publicidade, composta pelos seguintes servidores:

Presidente:  Scheila Trierveiler CPF.: 004.176.509-57
Membro Técnico (Contador): Pedro A. Palio – CPF.: 588.361.019-68
Membro Técnico (Jurídico): João Flavio Madalozzo – CPF: 653.670.499-15
Membro Técnico: Sandra Pedrosa Rakovicz - CPF: 215.319.949-20
Membro Técnico: Luiz Alberto Wosgerau CPF: 504.741.039-00
Membro Técnico: Cássia Regina Tozetto CPF.: 820.307.749-87
Secretário: Jaime Pereira, CPF.: 42564199-69

CUMPRA-SE.

Ponta Grossa, 13 de outubro de 2010.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da AMTT

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA S/A
CNPJ: 03.406.339/0001-80
Rua Reinaldo Ribas Silveira, 20 – Ronda – Fone/Fax: 42- 3222-1811
CEP 84051-040 – Ponta Grossa – PR
afepon@hotmail.com

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2010

O Diretor Presidente da AFEPON – Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa S/A, no uso de suas atribuições legais
e de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002 c/c Lei Municipal nº 8.056/2005, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto
Municipal nº 140/2003 e Decreto Municipal nº 1991/2008, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela
respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório - Pregão Presencial  - Sistema de Registro de Preços nº 04/2010, realizado
para contratação de pessoa jurídica especializada para atender o fornecimento de combustível e óleos lubrificantes, conforme
as condições e especificações constantes no edital e de seus anexos, através da seleção da proposta mais vantajosa, visando
a aquisição de combustíveis (óleo diesel comum e gasolina comum) e óleos lubrificantes para motores a gasolina para abastecimento
de veículos próprios da AFEPON, para viabilizar a execução de diversos trabalhos realizados por esta Companhia, com fornecimento
parcelado, conforme solicitações através de ordem de abastecimento, com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços
da AFEPON para contratações futuras,

em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no ar. 43, inciso VI da Lei Federal
8.666/93, considerando ainda os critérios legais observados e as demais disposições legais pertinentes, fica adjudicado o objeto
licitado a empresa vencedora de acordo com as especificações seguintes:

VENCEDOR: M. Oliveira & J. Bittencourt Ltda., CNPJ nº 81.729.725/0001-17

Maiores informações no Setor de Licitações da AFEPON – Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa S/A.
Calixto Abrão Miguel Ajuz - Diretor Presidente - AFEPON
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COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
Concurso Público para Provimento de Vagas em Cargos de Nível Superior e Fundamental

Edital nº. 01/2010
O Presidente da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, no uso de suas atribuições legais e considerando a

aprovação do Conselho de Administração em Assembléia Geral Extraordinária, TORNA PÚBLICO que se encontram abertas as
inscrições para a realização de CONCURSO PÚBLICO, destinado à seleção de pessoal para o preenchimento de vagas de
chamada imediata, bem como para a formação de cadastro de reserva de pessoal para cargos que vagarem ou para novas vagas
que forem criadas dentro do prazo de validade deste concurso público.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade, organização e operacionalização da União de Ensino Vila

Velha – FACULDADE UNIÃO, situada na cidade de Ponta Grossa - PR, na Rua Tibúrcio Pedro Ferreira, nº. 55, Centro, telefone:
(42) 3220-9999 e regido pelas normas do presente Edital.

1.2. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações, caso existam, e sua execução
caberá à União de Ensino Vila Velha – FACULDADE UNIÃO.

1.3. O anexo I – Quadro de vagas apresenta o nome do cargo, escolaridade/pré-requisito mínimo exigido para execução
do cargo e nº de vagas (total de vagas oferecidas, quantidade de vagas oferecidas para candidatos de ampla concorrência e
quantidade de vagas oferecidas para candidatos portadores de necessidades especiais).

1.4. O anexo II relaciona os cargos, o tipo de prova a ser realizada pelos candidatos de cada cargo, as disciplinas associadas
a cada prova, a quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão por disciplina, o total de pontos da disciplina.

1.5. O anexo III apresenta os Conteúdos Programáticos referentes as disciplinas da prova teórica.
1.6 O anexo IV apresenta o cronograma do presente concurso público

2. DOS CARGOS
2.1. Cargos
2.1.1 MOTORISTA DE CAMINHÃO - CNH D ou E
Conduzir caminhão, ônibus, camionete e outros, manipulando sob comandos de marcha e direção, conduzindo o veículo

no trajeto ou itinerário previsto, de acordo com as regras de trânsito, para o transporte de cargas e/ou pessoas; vistoriar o veículo
diariamente, verificando os estados dos pneus e nível de água e óleo do motor e do cárter, sempre testando os freios e parte
elétrica, certificando-se de suas condições de funcionamento; informar os defeitos do veículo ou de outro veículo sob a sua
responsabilidade, preenchendo ficha especifica no departamento de almoxarifado ou transporte, para ser encaminhada ao chefe
ou superior imediato; dirigir o veículo manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e a sinalização, para conduzí-
lo aos locais indicados; portar sempre os documentos do veículo e do condutor e zelar pela sua conservação; controlar a carga
e a descarga do material transportado, orientando a sua arrumação no veículo para evitar acidentes ou quebra do veículo; realizar
os transportes de pedras; cascalhos; mudas; areias; madeiras; ferro e entre outros materiais necessários a critério da empresa,
sempre que se fizer necessário; realizar o transporte de funcionários as seus respectivos locais de trabalho; carregar e descarregar
os materiais utilizados pelos profissionais; recolher o veiculo após a sua jornada de trabalho no pátio e na dependência da
empresa, sempre conduzindo com a máxima atenção; colaborar e sempre manter a limpeza dos veículos, ônibus e outros,
mantendo-os sempre bem apresentáveis; usar os devidos equipamentos de segurança; desempenhar outras atribuições afins
e correlatas que lhe forem ou solicitadas pelo seu superior imediato.

Salário Base: R$ 905,00 (novecentos e cinco reais)

2.1.2 MOTORISTA DE ÔNIBUS  - CNH D ou E
Conduzir caminhão, ônibus, camionete e outros, manipulando sob comandos de marcha e direção, conduzindo o veículo

no trajeto ou itinerário previsto, de acordo com as regras de trânsito, para o transporte de cargas e/ou pessoas; vistoriar o veículo
diariamente, verificando os estados dos pneus e nível de água e óleo do motor e do cárter, sempre testando os freios e parte
elétrica, certificando-se de suas condições de funcionamento; informar os defeitos do veículo sob a sua responsabilidade,
preenchendo ficha especifica no departamento de almoxarifado ou transporte, para ser encaminhada ao chefe ou superior
imediato; dirigir o veículo manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e a sinalização, para conduzí-lo aos locais
indicados; portar sempre os documentos do veículo e do condutor e zelar pela sua conservação; controlar a carga e a descarga
do material transportado, orientando a sua arrumação no veículo para evitar acidentes ou quebra do veículo; realizar os
transportes de pedras; cascalhos; mudas; areias; madeiras; ferro e entre outros materiais necessários a critério da empresa,
sempre que se fizer necessário; realizar o transporte de funcionários as seus respectivos locais de trabalho; carregar e descarregar
os materiais utilizados pelos profissionais; recolher o veiculo após a sua jornada de trabalho no pátio e na dependência da
empresa, sempre conduzindo com a máxima atenção; colaborar e sempre manter a limpeza dos caminhões, ônibus e outros,
mantendo-os sempre bem apresentáveis; usar os devidos equipamentos de segurança (EPI’s); desempenhar outras atribuições
afins e atividades correlatas que lhe forem delegadas ou solicitadas pelo seu superior imediato.

Salário Base: R$ 905,00 (novecentos e cinco reais)

2.1.3 OPERADOR DE MÁQUINA I – Motoniveladora – CNH – C, D ou E
Conduzir máquinas montadas sobre rodas ou esteiras que servem para escavar, nivelar, aplainar ou compactar a terra e

materiais similares; operar máquina provida de pá mecânica ou caçamba; ou esteiras ou lamina, acionando os comandos necessários
pra escavar, mover terras, areias, cascalhos, pedras e materiais similares; operar máquinas de abrir canais de drenagem, acionando
os comandos necessários; operar máquinas providas de laminas para nivelar solos, acionando os comandos para executar a obra
na construção de ruas, estradas e pistas; operar máquinas providas de rolos compressores acionando comandos para compactar
e aplainar os materiais na construção das ruas, pistas e estradas; informar os defeitos ou reparos a serem feitos nas maquinas,
preenchendo ficha especifica no departamento de almoxarifado ou transporte, para ser encaminhada ao chefe ou superior
imediato; executar a limpeza de bueiros, fossas e outras; fazer a recuperação, conservação e readequação de ruas, pistas e
estradas; retirar entulhos, terra e pedras e outros similares, zelando pela limpeza e conservação das ruas da cidade; recebe
orientações do seu superior imediato, trocando informações sobre os serviços e as ocorrências para assegurar a continuidade
do trabalho; colaborar na limpeza das máquinas sempre mantendo-as limpas e conservadas; e de boa apresentação; usar os
devidos equipamentos de segurança (EPI’s); desempenhar outras atribuições afins e atividades correlatas que lhe forem delegadas
ou solicitadas pelo seu superior imediato.

Salário Base: R$ 1.766,60 (hum mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)

2.1.4 OPERADOR DE MÁQUINA II – Retroescavadeira – CNH – C, D ou E
Conduzir máquinas montadas sobre rodas que servem para escavar a terra e materiais similares; operar máquinas providas

de pá mecânica e braço articulado (retro), acionando os comandos necessários para escavar, mover terras, areia, cascalhos,
pedras e materiais similares; operar máquinas de abrir canais de drenagem, acionando os comandos necessários; operar maquinas
providas de laminas para nivelar solos, acionando os comandos para executar a obra na construção de ruas, estradas e pistas;
preenchendo ficha especifica no departamento de almoxarifado ou transporte, para ser encaminhada ao chefe ou superior
imediato; executar a limpeza de bueiros, fossas e outras; fazer a recuperação, conservação e readequação de ruas, pistas e
estradas; retirar entulhos, terras e pedras e outros similares, zelando pela limpeza e conservação das ruas da cidade; recebe
orientação do superior imediato, trocando informações sobre os serviços e as ocorrências para assegurar a continuidade do
trabalho; colaborar na limpeza das maquinas sempre mantendo-as limpas e conservadas; e boa apresentação; usar os devidos
equipamentos de segurança (EPI’s); desempenhar outras atribuições afins e atividades correlatas que lhe forem delegadas ou
solicitadas pelo seu superior imediato. OBS: Possuir CNH mínima Categoria “C”.

Salário Base: R$ 1.260,34 (hum mil duzentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos)

2.1.5 OPERADOR DE MÁQUINA III – Rolo compactador- CNH – C, D ou E
Conduzir máquinas montadas sobre rodas ou esteiras que servem para compactar a terra e materiais similares; acionando

os comandos para executar a obra na construção de ruas, estradas e pistas; operar máquinas providas de rolos compressores
acionando comandos para compactar e aplainar os materiais na construção de ruas, pistas e estrada; informar os defeitos ou
reparos a serem feitos na maquina, preenchendo ficha especifica no departamento de almoxarifado ou transporte, para ser
encaminhada ao chefe ou superior imediato; receber orientação do seu superior imediato, trocando informações sobre os serviços
e as ocorrências para assegurar a continuidade do trabalho; colaborar na limpeza das maquinas sempre mantendo-as limpas e
conservadas; e de boa apresentação; usar os devidos equipamentos de segurança (EPI’s); desempenhar outras atribuições afins
e atividades correlatas que lhe forem delegadas ou solicitadas pelo seu superior imediato. OBS: Possuir CNH mínima Categoria “C”.

Salário Base: R$ 1.014,20 ( hum mil e quatorze reais e vinte centavos)

2.1.6 PEDREIRO
Possuir amplos e especializados conhecimentos de seu ofício; preparar argamassa, misturando cimento, areia e água,

dosando as quantidades de forma adequada, para assentamento de alvenarias diversas; assentar tijolos, azulejos, pedras e
outros materiais, unindo-os com argamassa de acordo com orientações recebidas; executar atividades relativas à abertura e
fechamento de valas; montar tubulações destinadas a galerias de água pluvial, bem como execução de obras de arte necessárias
como boca de lobo, boca de leão, caixa de ligação, etc; efetuar reparos em vias públicas e logradouros, bem como execução e
reparos em passeios, utilizando o material e equipamento adequado para tanto; usar os devidos equipamentos de segurança
(EPI’s); desempenhar outras atribuições afins e atividades correlatas que lhe forem delegadas ou solicitadas pelo seu superior
imediato.

Salário Base: R$ 1.014,20 (hum mil e quatorze reais e vinte centavos)

2.1.7 SERVENTE DE OBRAS
Trabalhador que não necessita qualquer qualificação profissional; executar toda e qualquer atividade de ajuda aos

profissionais; usar os devidos equipamentos de segurança (EPI’s); e desempenhar outras atribuições afins e atividades correlatas
sempre que forem delegadas ou solicitadas pelo superior imediato.

Salário Base: R$ 719,40 (setecentos e dezenove reais e quarenta centavos)

2.1.8 ENCANADOR
Montar, instalar, conservar e reparar sistemas de tubulação de materiais diversos, de alta e baixa pressão para possibilitar

a condução de água e esgoto predial, executar a instalação e manutenção hidráulicas de redes e ramais de distribuição de água
e coleta de esgoto e outros; executar atividades relativas à abertura e fechamento de valas; testar o trabalho procedendo ajustes,
se necessários; usar os devidos equipamentos de segurança (EPI’s); desempenhar outras atribuições afins e atividades correlatas
que lhe forem delegadas ou solicitadas pelo seu superior imediato.

Salário Base: R$ 1.014,20 (hum mil e quatorze reais e vinte centavos)

2.1.9 CONTADOR
Acompanhamento da gestão orçamentária; conhecimentos nos assuntos econômicos, tributários, organizacionais e

comportamentais; escrituração dos livros contábeis obrigatórios, bem como de todos os necessários no conjunto da organização;
levantamento dos respectivos balanços e demonstrações; organização e execução de serviços de contabilidade em geral; revisão
de balanços e contas em geral; apuração de resultados no período de lucro ou prejuízo; demonstrativos contábeis; acompanhamento
situação fiscal perante órgãos oficiais; produção de documentos destinados ao TCE-PR.

Salário Base: R$ 2.051,00 (dois mil e cinqüenta e um reais)

2.2 Jornada de Trabalho
A carga horária mensal para todos os cargos é de 220 horas.
2.2.1 Regime de Trabalho
Os candidatos aprovados em todas as fases e nomeados serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis

Trabalhistas (CLT) e regidos pela legislação municipal aplicável e pelo Regimento Interno da CPS. A contratação será em caráter
experimental pelo prazo de 60 (sessenta) dias e, ao término deste período, se não houver indicação contrária, o contrato
converter-se-á automaticamente por prazo indeterminado. O ingresso do candidato aprovado em qualquer dos cargos ou funções
de que trata este Edital, dar-se-á no respectivo nível salarial inicial, regido pela convenção coletiva de trabalho do respectivo
sindicato da categoria.

2.3 Benefícios
Vale Transporte e Auxilio Alimentação conforme respectivo sindicato da categoria.

3. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
3.1. Das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% serão

providas na forma do § 2.º do artigo 5.º da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro
de 1999, e suas alterações.

3.1.1. O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos.
3.2. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência;
b) encaminhar cópia simples do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada), emitido nos últimos doze meses,

contados até o último dia de inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência,

3.2.1. O candidato deverá entregar, até o dia 11 de novembro (ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO), das 8:00 as 12:00 horas
e das 13:00 às 20:00 horas, pessoalmente ou por terceiro, cópia simples do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada)
referidos na alínea “b” do subitem 3.2, no Posto de Inscrição localizado à RUA TIBURCIO PEDRO FERREIRA, 55., na FACULDADE
UNIÃO.

3.2.2. O fornecimento da cópia simples do CPF e do laudo médico (original ou cópia autenticada), por qualquer via, é de
responsabilidade exclusiva do candidato. A União de Ensino Vila Velha – FACULDADE UNIÃO, não se responsabiliza por qualquer
tipo de extravio que impeça a chegada da documentação a seu destino.

3.3. O candidato portador de deficiência poderá requerer, na forma do subitem 5.3.9 deste edital, atendimento especial,
no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realização destas,
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1.º e 2.º, do Decreto n.º 3.298/99 e suas alterações.

3.4. A cópia do CPF e o laudo médico (original ou cópia autenticada) terão validade somente para este concurso público
e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias desses documentos.

3.4.1. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de portadores de deficiência
será divulgada na Internet, nos endereços eletrônicos www.cpspg.com.br e www.uniao.edu.br/concursocps, nos murais da CPS
– Companhia Pontagrossense de Serviços e FACULDADE UNIAO, além de constar no D.O.M - Diário Oficial do Município,
disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa em versão digital no site e em versão impressa na praça de atendimento,
na ocasião da divulgação dos locais e horário de realização das provas.

3.4.1.1. O candidato disporá de 1 (um) dia útil a partir da divulgação da relação citada no subitem anterior, respeitada a
data do Anexo IV, para contestar o indeferimento, no local das inscrições, sito à Rua Pedro Tibúrcio Ferreira, 55. Após esse
período, não serão aceitos pedidos de revisão.

3.5. A inobservância do disposto no subitem 3.2 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos
em tal condição e o não-atendimento às condições especiais necessárias.

3.6. Considera–se pessoa portadora de deficiência aquela que se enquadra nas categorias discriminadas no art. 4º do
Decreto n.º 3.298/1999 e suas alterações, assim definidas:

a) 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
das funções.

b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas
freqüências de 500 Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.

c) 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 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições
anteriores.

d) 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: comunicação; cuidado pessoal;
habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho.

e) Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
3.7. Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, se não eliminados no concurso, serão convocados para

se submeter à perícia médica promovida por equipe multiprofissional designada pela CPS, que verificará sobre a sua qualificação
como deficiente ou não, bem como, no estágio probatório, sobre a incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência
apresentada, nos termos do artigo 43 do Decreto n.º 3.298/99 e suas alterações.

3.8. O candidato deverá comparecer à perícia médica, munido de exames comprobatórios da deficiência apresentada, que
atestem a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto n.º 3.298/99 e suas alterações, bem como à provável causa da
deficiência.

3.9. A não-observância do disposto no subitem 3.8, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia
acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições.

3.10. O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica por não ter sido considerado deficiente, caso seja
aprovado no concurso, figurará somente na lista de classificação geral por cargo.

3.11. O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica no decorrer do estágio probatório em virtude de
incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo será exonerado.

3.12. Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem portadores de deficiência, se não eliminados no concurso e
considerados portadores de deficiência, terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação
geral por cargo.

3.13. As vagas definidas no subitem 3.1 que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência
aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação por cargo.

4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
4.1. O candidato aprovado e classificado no concurso público de que trata este edital será investido no cargo, se atendidas

as exigências a seguir.
4.1.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto

de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos políticos, nos termos do § 1.º do art. 12
da Constituição Federal.

4.1.2. Gozar dos direitos políticos.
4.1.3. Estar quite com as obrigações eleitorais.
4.1.4. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino.
4.1.5. Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da posse.
4.1.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por junta médica;
4.1.7. Apresentar, na data da posse, os requisitos exigidos para o cargo, conforme estabelecido no item 2 deste edital;
4.1.8. Providenciar, a suas expensas, os exames laboratoriais e complementares necessários a realização do exame médico

a que será submetido (a relação desses exames será fornecida por ocasião da divulgação do resultado final do concurso público);
4.1.9. Não ter tido contrato de trabalho rescindido pela CPS por justa causa.
4.2. Apresentar, na forma da legislação vigente, declaração firmada de não ter sido, nos últimos cinco anos:
a) responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas

de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou, ainda, do Conselho de Contas do Município;
b) punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público

de qualquer esfera do governo;
c) condenado em processo criminal por prática de crimes contra a Administração Pública, capitulados nos títulos II e XI da

Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n.º 7.492, de 1.º de junho de 1986, e na Lei n.º 8.429, de 2 de fevereiro de
1992;

d) condenado em processo judicial que impossibilite o exercício imediato do cargo.
4.3. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários à época da posse.
4.4. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos especificados neste item e daqueles que vierem a serem estabelecidos

impedirá a posse do candidato.
4.5. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar a concessão de aposentadoria.

5. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
5.1. Valores das Taxas de Inscrição:

5.1.1. As inscrições serão realizadas na sede da União de Ensino Vila Velha ltda. – FACULDADE UNIÃO, na Rua Tibúrcio
Pedro Ferreira, 55, Centro, cidade de Ponta Grossa - PR,  no período entre os dias 18 de outubro a 11 de novembro de 2010,
de segunda a sexta feira das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 20:00 hrs ou pelo site www.uniao.edu.br/concursocps, ambas
mediante formulário específico

5.2. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor correspondente à vaga escolhida à União de
Ensino Vila Velha - FACULDADE UNIAO, no ato, se a inscrição for feita no local, ou até a data de vencimento do boleto bancário,
se a inscrição for feita via internet.

5.2.1. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição, não
sendo aceito pagamentos posteriores á data de vencimento do boleto bancário, observadas as condições do item anterior.
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5.2.2. O pagamento da inscrição feita pela internet deverá ser feito mediante boleto bancário que será gerado no ato da
inscrição.

5.2.3. Qualquer problema que possa existir com o pagamento do boleto, o candidato deverá comunicar a FACULDADE
UNIÃO sob pena de invalidação de sua inscrição.

5.2.4. Será permitida apenas uma inscrição por CPF.
5.3. Das disposições gerais sobre a inscrição no Concurso Público
5.3.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos

exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar por apenas um cargo.
5.3.1.1 Uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.
5.3.2. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio eletrônico.
5.3.3. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concursos.
5.3.4. Para efetuar a inscrição in loco, é imprescindível cópia do documento de Registro Geral (RG) do candidato e

Cadastro de Pessoa Física (CPF), com seu respectivo documento original.
5.3.4.1 As inscrições feitas no local, FACULDADE UNIÃO, poderão ser feitas por terceiros somente com procuração

específica.
5.3.5. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a

União de Ensino Vila Velha – FACULDADE UNIÃO do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher o formulário
de forma completa e correta.

5.3.6. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de
cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.

5.3.7. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, salvo se o candidato estiver amparado pela Lei Municipal
nº 7.938, de 25/11/2004, e pelo Decreto nº 1.335/2007, ou quando comprovar ser doador de sangue.

5.3.7.1. Para solicitar o benefício da isenção o candidato deverá comprovar sua situação no ato da inscrição, através de
um dos seguintes documentos:

a) - declaração assinada por Autoridade do Fórum que comprove sua situação de carência de
recursos;
b) - estar inscrito em um dos Programas Sociais do Governo Federal que comprove sua real situação de carência  de recursos

ou de família de baixa renda;
c) - declaração de Autoridade da Câmara Municipal, comprovando e avalizando sua situação de “cidadão carente”;
d) - declaração expedida por Bancos de Sangue ou Instituições de Saúde vinculados ao SUS
(Sistema Único de Saúde) e de reconhecida idoneidade.
5.3.7.2. A isenção para doadores de sangue só será válida para o doador que comprovar no mínimo três doações nos

últimos dois anos, conforme amparo da Lei nº 7.208, de 23/05/03, e Lei nº 7.044, de 14/03/03.
5.3.7.3. O candidato que não comprovar por meio de documento o pedido de que tratam os itens 5.3.7.1 e 5.3.7.2, no

momento em que efetuar sua inscrição, não terá a sua solicitação atendida.
5.3.7.4. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo

responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do concurso, aplicando-se,
ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto n.º 83.936, de 6 de setembro de 1979.

5.3.7.5. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 5.3.7.2 deste edital.
5.3.7.6. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via postal, via fax ou via correio eletrônico.
5.3.7.7 Os pedidos de isenção de taxa de inscrição serão analisados no ato da inscrição pela União de Ensino Vila Velha

– FACULDADE UNIÃO, mediante documentos apresentados pelo candidato.
5.3.7.7.1. Se indeferido o pedido do subitem anterior no momento da inscrição, o devido recurso, em formulário específico,

poderá ser feito no ato do indeferimento.
5.3.7.7.2. Uma vez feito o recurso para pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato ficará condicionado à análise

do mesmo, impossibilitando sua inscrição até divulgação desse resultado.
5.3.7.7.3. O candidato poderá fazer sua inscrição somente depois de divulgado resultado da análise do seu pedido de

recurso.
5.3.7.7.4 O pedido de isenção feito na inscrição via internet só terá validade se o respectivo documento (original ou cópia

autenticada) for enviado ao local de prova via correio SEDEX ou entregues in loco até a data estipulada no Anexo IV deste edital.
5.3.7.7.5 Os pedidos de isenção feitos pela internet que não tiverem seus respectivos documentos até, ou que chegarem

ao local de inscrição fora dos prazos estipulados no Anexo IV desde edital serão automaticamente indeferidos.
5.3.7.8. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos no momento da inscrição poderão, se quiserem,

efetivar sua inscrição através do procedimento padrão, respeitando as datas limites.
5.3.7.8.1 Se o candidato desistir de fazer o recurso do subitem 5.3.7.7.1, perderá os direitos sobre a isenção tendo que

efetuar o pagamento da taxa nos moldes deste edital.
5.3.7.9. O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição

na forma e no prazo estabelecido no edital estará automaticamente excluído do concurso público.
5.3.8. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverão ser mantidos em poder

do candidato e apresentados nos dias das provas.
5.3.9. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de

inscrição, os recursos especiais necessários e, ainda, entregar, até o dia 11 de novembro de 2010, impreterivelmente, no Posto
de Inscrição, localizado à Rua Tibúrcio Pedro Ferreira - FACULDADE UNIAO, 55, cópia simples do CPF e laudo médico (original
ou cópia autenticada) que justifique o atendimento especial solicitado, constando no envelope “Concurso CPS – Atendimento
Especial”. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da
Administração Pública.

5.3.9.1. O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada) e da cópia do CPF, são de responsabilidade
exclusiva do candidato. A União de Ensino Vila Velha – FACULDADE UNIÃO não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio
que impeça a chegada da documentação a

seu destino.
5.3.9.2. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar atendimento

especial para tal fim, deverá encaminhar cópia certidão de nascimento da criança ou declaração dada pelo médico da data prevista
para o nascimento até o dia 11 de novembro de 2010 e deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa
finalidade e que será responsável pela guarda da criança. Não haverá compensação de tempo de amamentação ao tempo de
prova da candidata. A candidata que não levar acompanhante não realizará as provas.

5.3.9.3. A cópia simples do CPF e o laudo médico (original ou cópia autenticada) valerão somente para este concurso, não
serão devolvidos e não serão fornecidas cópias dessa documentação.

5.3.9.4. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada nos endereços eletrônicos
www.cpspg.com.br e www.uniao.edu.br/concursocps, nos murais da CPS – Companhia Pontagrossense de Serviços e FACULDADE
UNIAO, além de constar no D.O.M - Diário Oficial do Município, disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa em versão
digital no endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br e em versão impressa na praça de atendimento.

5.3.9.4.1. O candidato disporá de 1(um) dia útil a partir da divulgação da relação citada no subitem anterior para contestar
o indeferimento pessoalmente na FACULDADE UNIAO. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

5.3.9.5. A solicitação de condições ou recursos especiais será atendida, em qualquer caso, segundo os critérios de
viabilidade e de razoabilidade.

5.3.10. Qualquer contestação feita pelo candidato, respeitado os prazos deste edital, deverá ser entregue e protocolada
na FACULDADE UNIÃO, rua Tibúrcio Pedro Ferreira, 55 – Centro, Ponta Grossa – PR.

6. CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO
6.1 A confirmação da inscrição se dá pelo exato preenchimento da ficha de inscrição e o devido recolhimento da taxa de

inscrição.
6.1.1 Será inválida a inscrição que conter irregularidades, bem como constatado fraudes por parte do candidato.
6.1.2. Para as inscrições efetuadas via internet, após a compensação do boleto bancário, a confirmação da inscrição será

enviada ao endereço eletrônico cadastrado pelo candidato no ato da inscrição.
6.2 A relação das inscrições deferidas será disponibilizada conforme cronograma no D.O.M. Diário Oficial do Município, nos

endereços eletrônicos www.cpspg.com.br e www.uniao.edu.br/concursocps, nos murais da CPS – Companhia Pontagrossense
de Serviços e FACULDADE UNIAO, além de constar no D.O.M - Diário Oficial do Município, disponibilizado pela Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa em versão digital no endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br e em versão impressa na praça de
atendimento.

6.3 Na data da realização das provas Objetivas e Prática DEVERÁ, o candidato, apresentar o comprovante de inscrição
atestando o recolhimento da taxa de inscrição.

7. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
7.1. O Concurso Público será composto de:
a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os cargos;
b) Prova de Títulos, de caráter classificatório, para os candidatos ao cargo de Nível Superior (Contador);
c) Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos aos cargos de Encanador, Motorista de Ônibus,

Motorista de Caminhão, Operadores de máquina, Pedreiro e Servente de Obras;
7.2. As etapas do concurso deverão ser acompanhadas pelo cronograma (Anexo IV).
8. DAS PROVAS
8.1. Da Prova Objetiva
8.1.1. A Prova Objetiva, para os candidatos a todos os cargos, será composta de questões do tipo múltipla escolha e será

aplicada, no dia 28 de novembro de 2010 (DOMINGO) na sede da União de Ensino Vila Velha – FACULDADE UNIÃO.
8.1.1.1. A abertura dos portões será as 07:20 da manhã com o fechamento as 08:00 da manhã.
8.1.1.2 O início das provas será as 08:30 da manhã.
8.1.1.3 Não será permitida a entrada do candidato após as 08:00 da manhã.
8.1.1.4 A identificação e assinatura do candidato serão feitas na sala de realização da prova.
8.1.1.5. O Candidato, depois de identificado e assinar o protocolo de comparecimento não poderá, em hipótese alguma

sair da sala de realização de prova, salvo autorização e acompanhamento de um dos dirigentes de prova. O candidato que infringir
este item poderá ser desclassificado.

8.1.2. Cada questão conterá 4 (quatro) opções e somente uma correta.
8.1.3. A quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão, o mínimo de pontos por disciplina para aprovação

e o mínimo de pontos por conjunto de disciplinas para aprovação estão descritos no Anexo II deste Edital.
8.1.4. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o Cartão de Respostas, que será o único

documento válido para a correção das provas. O preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e no Cartão de Respostas.
Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

8.1.5. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do Cartão de
Respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital ou com o Cartão de
Respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não-preenchido integralmente.

8.1.6. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o seu Cartão
de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da sua correção.

8.1.7. O candidato é responsável pela identificação de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu número de
inscrição e o número de seu documento de identidade, no corpo do cartão de respostas.

8.1.8. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no Anexo III deste Edital.
8.2. Da Avaliação de Títulos
8.2.1. Os candidatos de Nível Superior, no dia da prova objetiva, deverão levar cópia simples de seus títulos que serão

autenticadas in loco diante dos documentos originais no momento da avaliação.
8.2.1.1 O Candidato, após terminar sua prova, deverá se encaminhar para a sala especial de avaliação munido dos títulos

a serem avaliados pelos dirigentes do concurso.
8.2.1.2 A avaliação dos documentos será feita na presença do candidato sem a divulgação dos respectivos pontos. Serão

avaliados somente os documentos apresentados neste momento.
8.2.1.3 Os candidatos que não se dirigirem para a avaliação de títulos, saindo das dependências da FACULDADE UNIAO,

não poderão retornar para posterior avaliação.
8.2.1.4 Não serão aceitos somente a cópia do título sem seu respectivo documento original.
8.2.2. A Avaliação de Títulos será realizada somente para os candidatos ao cargo de Nível Superior.
8.2.3. A Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, valerá 10,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos

apresentados seja superior a esse valor.
8.2.4. Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data de entrega, observados os limites de

pontos do quadro 1 a seguir.

8.2.5. Não deverão ser enviados documentos originais antes do dia da prova, pois os mesmos não serão aceitos e
devolvidos.

8.2.6. Não serão considerados a apresentação de documentos ilegíveis, documentos emitidos via fax, bem como documentos
gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação.

8.2.7. Os documentos apresentados para Avaliação de Títulos deverão ser novamente apresentados em original ou cópia
autenticada quando da convocação para contratação.

8.2.8. Dos Documentos Necessários à Comprovação dos Títulos
8.2.8.1. Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de doutorado ou de mestrado, será aceito

o diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, ou certificado/declaração de conclusão de
curso de doutorado ou mestrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, acompanhado do histórico escolar do candidato,
no qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames
e do julgamento da tese ou da dissertação.

8.2.8.1.1. Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o diploma, desde que
revalidado por instituição de ensino superior no Brasil.

8.2.8.1.2. Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não serão aceitos como os títulos relacionados nas
alíneas A e B do quadro de títulos.

8.2.8.2. Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea C do quadro de títulos, o candidato deverá
comprovar, por meio de certificado, que o curso de especialização foi realizado de acordo com a Lei n.º 9394/96 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação) ou de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou de acordo com as normas do
extinto Conselho Federal de Educação (CFE).

8.2.8.2.1. Caso o certificado não comprove que o curso de especialização foi realizado de acordo com o solicitado no subitem
anterior, deverá ser anexada declaração da instituição, atestando que o curso atende à Lei n.º 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação) ou às normas do CNE ou está de acordo com as normas do extinto CFE.

8.2.8.2.2. Não receberá pontuação na alínea C do quadro de títulos o candidato que apresentar certificado que não
comprove que o curso foi realizado de acordo com as normas do CNE ou de acordo com a Lei n.º 9394/96 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação) ou de acordo as normas do extinto CFE ou, ainda, sem a declaração da instituição referida no subitem
8.2.8.2.

8.2.8.2.3. Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea C do quadro de títulos, serão aceitos somente
os certificados/declarações em que constem a carga horária mínima de 360 horas.

8.2.8.2.4. Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea C do quadro de títulos, será aceito somente
o histórico escolar em que constem as disciplinas cursadas, professores e sua titulação, a carga horária e a menção obtida.

8.2.8.3. Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados na alínea D do quadro de títulos, o candidato deverá
atender a uma das seguintes opções:

a) para exercício de atividade em empresa/instituição privada: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
contendo a página de identificação do trabalhador e a página que conste o registro do empregador que informe o período (com
início e fim, se for o caso), acrescida de declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas para o

cargo/emprego, e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, se realizado na área
privada, acompanhada do diploma de conclusão de curso de graduação;

b) para exercício de atividade/instituição pública: declaração/certidão de tempo de serviço que informe o período (com início
e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, se realizado na área pública,
acompanhada do diploma de conclusão de curso de graduação;

c) para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo: contrato de prestação de serviços e cópia autenticada do
termo de abertura e de encerramento do livro diário da empresa a qual fez a contabilidade.

8.2.8.3.1. A declaração/certidão mencionada na letra “b” do subitem anterior deverá ser emitida por órgão de pessoal ou
de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do
documento deverá declarar/certificar também essa inexistência.

8.2.8.3.2. Para efeito de pontuação da alínea D do quadro de títulos, não será considerada fração de ano nem sobreposição
de tempo.

8.2.8.3.3. Não será computado, como experiência profissional, o tempo de estágio, de monitoria, de bolsa de estudo, de
residência ou de trabalho voluntário.

8.2.8.3.4. Para efeito de pontuação da alínea D do quadro de títulos, somente será considerada a experiência após a
conclusão do curso de nível superior.

8.2.8.3.5 Todo documento apresentado para fins de comprovação de exercício profissional deverá ser emitido pelo órgão
de pessoal ou de recursos humanos competente, ressalvado o disposto na letra “c” do subitem 8.2.8.3. deste edital, e conter
o período de início e término do trabalho realizado, bem como a jornada de trabalho.

8.2.8.4 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua Portuguesa
por tradutor juramentado.

8.2.8.5 Cada título será considerado uma única vez.
8.2.8.6 Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea, bem como os que excederem o limite de pontos

estipulados no Total Máximo de Pontos do Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos serão desconsiderados.
8.3. Da Prova Prática
8.3.1. A Prova Prática será realizada na cidade de Ponta Grossa, no dia 12 de dezembro de 2010 tendo início as 9h da

manhã, na Fabrica de Artefatos de Concreto da Companhia Pontagrossense de Serviços, situada no local denominado “Chácara
Thiellen”, cujo endereço será posteriormente informado e a relação constando os candidatos que farão Prova Prática estará
disponível no D.O.M. – Diário Oficial do Município, nos endereços eletrônicos www.cpspg.com.br e www.uniao.edu.br/concursocps,
nos murais da CPS – Companhia Pontagrossense de Serviços e FACULDADE UNIAO, além de constar no D.O.M - Diário Oficial
do Município, disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa em versão digital no endereço eletrônico
www.pontagrossa.pr.gov.br e em versão impressa na praça de atendimento, conforme edital Anexo IV.

8.3.1.1 A relação de horários da prova prática será disponibilizada junto com a divulgação da lista dos aprovados na prova
objetiva.

8.3.1.2 Para a realização da prova prática, serão formados grupos de candidatos e a avaliação de cada grupo terá a
duração de 1 (uma) hora.

8.3.2. A Prova Prática visa avaliar a experiência e conhecimentos técnicos do candidato e constará de demonstração prática
de sua habilidade na execução de tarefas relacionadas ao desempenho das atividades inerentes ao cargo pretendido, sendo
eliminatória e classificatória.

8.3.3. Serão convocados para a Prova Prática os candidatos aos cargos de Motorista de ônibus e caminhão, Operadores
de máquinas, Encanador, Pedreiro e Servente de obras, os aprovados e classificados na Prova Objetiva, em ordem decrescente
do total de pontos.

8.3.4. A pontuação e o mínimo de pontos para aprovação na Prova Prática estão descritos no Anexo II deste Edital.
9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E PROVA PRÁTICA
9.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar as provas, munido de caneta esferográfica de tinta

indelével preta ou azul, do comprovante de recolhimento da inscrição e de documento oficial e original de identidade, contendo
fotografia e assinatura, conforme segue:

a) com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para o fechamento dos portões de acesso ao
local da Prova Objetiva;

b) com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para o início da Prova Prática;
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9.1.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares (ex-Ministérios
Militares), pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas Polícias Militares e pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc); passaporte; carteiras funcionais do Ministério Público e Magistratura; carteiras
expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade; e Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo
novo, com foto).

9.1.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato
e de sua assinatura.

9.1.2.1. O candidato será submetido à identificação especial caso seu documento oficial de identidade apresente dúvidas
quanto à fisionomia ou assinatura.

9.1.3. O candidato que não apresentar documento oficial de identidade não realizará as provas.
9.1.3.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento oficial de identidade, por motivo de perda, roubo

ou furto, deverá ser apresentado documento que comprove o registro do fato em órgão policial, expedido no máximo em 30 dias,
sendo o candidato submetido à identificação especial.

9.2. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para as provas. O NÃO COMPARECIMENTO, em qualquer uma
das provas, sob qualquer que seja a alegação, acarretará a eliminação automática do candidato.

9.3. É vedado ao candidato prestar as provas fora do local, data e horário pré-determinados pela organização do Concurso
Público.

9.4. Não será permitido ao candidato entrar no local de realização das provas após o horário previsto para o fechamento
dos portões.

9.5. Não será permitido ao candidato entrar na sala de prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo)
armas ou aparelhos eletrônicos (mp3 ou mp4, telefone celular, qualquer tipo de relógio com mostrador digital, bip, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc). Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum aparelho eletrônico, estes
deverão ser entregues à Coordenação e somente serão devolvidos ao final da prova.

9.5.1. A organizadora não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos
durante a realização da prova, nem por danos neles causados.

9.5.2. O descumprimento do descrito no subitem 9.7 deste Edital implicará na eliminação do candidato, constituindo tentativa
de fraude.

9.6. Da Prova Objetiva
9.6.1. Após assinar a lista de presença na sala de prova, o candidato receberá do fiscal o caderno de provas e o cartão

de respostas da Prova Objetiva.
9.6.1.1. O candidato deverá conferir as informações contidas nestes, nominar e assinar seu nome em local apropriado.
9.6.1.2. Caso o candidato identifique erros durante a conferência das informações contidas no cartão de respostas da

Prova Objetiva, estes devem ser informados ao fiscal de sala.
9.6.1.2.1. Não é permitida a solicitação de alteração do perfil para o qual o candidato concorre e/ou o tipo de vaga escolhida

(vaga de ampla concorrência ou vaga reservada a portadores de deficiência), seja qual for o motivo alegado.
9.6.1.3. O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul, as respostas da

Prova Objetiva para o cartão de respostas da Prova Objetiva, que será o único documento válido para a correção eletrônica. O
preenchimento do cartão de respostas da Prova Objetiva será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em
conformidade com as instruções contidas na capa do caderno de prova. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de
respostas por erro do candidato.

9.6.1.4. Será atribuída NOTA ZERO à questão da Prova Objetiva que não corresponder ao gabarito oficial ou que contiver
emenda, rasura ou mais de uma ou nenhuma resposta assinalada.

9.7. Por motivo de segurança os procedimentos a seguir serão adotados:
a) após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova ou do local de espera, sem autorização e

acompanhamento da fiscalização;
b) somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar seu caderno de questões da Prova

Objetiva e seu cartão de respostas da Prova Objetiva e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova,
descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso Público, que será
lavrado pelo Coordenador do local;

c) ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu caderno de questões da Prova
Objetiva e o seu cartão de respostas da Prova Objetiva.

d) somente será permitido ao candidato levar consigo, após a realização da Prova Objetiva, uma copia dos seus assinalamentos
feitos no cartão de respostas da Prova Objetiva, que deverá ser feito em campo específico na capa do caderno de prova;

e) os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a
aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.

9.8. Da Prova Prática
9.8.1. Após assinar a lista de presença no local determinado para comparecimento da Prova Prática, o candidato deverá

aguardar seu encaminhamento para o local de realização da prova.
9.8.1.1. O candidato deverá desenvolver as tarefas e/ou procedimentos definidos, seguindo as orientações do avaliador.
9.9. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) chegar ao local de prova após o fechamento dos portões
b) chegar após o horário estabelecido para o início da Prova Prática ou realizar a prova em local diferente do designado;
c) durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada;
d) for surpreendido durante o período de realização de sua prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo)

armas ou aparelhos eletrônicos (mp3 ou mp4, telefone celular, qualquer tipo de relógio com mostrador digital, bip, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc), quer seja na sala de prova ou nas dependências do seu local de prova;

e) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, pagers, telefones celulares ou qualquer tipo
de consulta durante o período de realização de sua prova, quer seja na sala de prova ou nas dependências do seu local de prova;

f) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
g) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como o que proceder de forma a perturbar a ordem e a tranqüilidade

necessária à realização da prova;
h) descumprir qualquer das instruções contidas na capa da prova;
i) não realizar a prova, ausentar-se da sala de prova ou do local de espera sem justificativa ou sem autorização, após ter

assinado a lista de presença, portando ou não o cartão de respostas da Prova Objetiva;
j) não devolver o cartão de respostas da Prova Objetiva;
k) deixar de assinar o cartão de respostas da Prova Objetiva e/ou a lista de presença;
l) não atender às determinações do presente Edital e de seus Anexos;
m) quando, após a prova, for constatado - por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico - ter o candidato se utilizado

de processos ilícitos.
10. DOS RECURSOS
10.1. Os recursos deverão ser entregues no Posto de Inscrição, localizado à Rua Tiburcio Pedro Ferreira, 55, Centro, Ponta

Grossa – Pr (FACULDADE UNIÃO), observadas as datas previstas no cronograma deste edital;
10.2. No caso da Prova Objetiva, admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada candidato, relativamente ao

gabarito, à formulação ou ao conteúdo das questões, desde que devidamente fundamentado e instruído com material bibliográfico.
10.2.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, serão

atribuídos a todos os candidatos.
10.3. No caso da Prova Prática, será assegurado aos candidatos o direito a recursos contra a formulação ou conteúdo das

atividades solicitadas. Admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada candidato.
10.4. No caso da Avaliação de Títulos, será assegurado aos candidatos o direito a recursos contra a pontuação recebida.

Admitir-se-á um único recurso, para cada candidato.
10.5. O candidato deverá preencher 1 (um) Formulário para Recurso para cada questão recorrida, no caso da Prova

Objetiva ou Prova Prática ou Avaliação e Títulos.
10.6. O Formulário para Recurso estará disponível no Posto de Inscrições, à Rua Tiburcio Pedro Ferreira, 55. (FACULDADE

UNIÃO)
10.7. O recurso, deverá ser apresentado, no período previsto no cronograma apresentado neste Edital, via Posto de

Inscrição, através de formulário próprio, pessoalmente ou por meio de procuração específica tendo a mesma reconhecimento de
firma na assinatura, das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 20:00.

10.8. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo e da forma estipulados neste Edital.
10.9. O resultado dos recursos, assim como as alterações de gabaritos das Provas Objetivas e as alterações das notas da

Prova Prática e as alterações das notas da Avaliação de Títulos, que vierem a ocorrer após julgamento dos recursos, estarão à
disposição dos candidatos nos endereços eletrônicos www.cpspg.com.br e www.uniao.edu.br/concursocps, nos murais da CPS
– Companhia Pontagrossense de Serviços e FACULDADE UNIAO, além de constar no D.O.M - Diário Oficial do Município,
disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa em versão digital no site em versão impressa na praça de atendimento.

10.10. A decisão final da Banca Examinadora será soberana e irrecorrível, não existindo desta forma recurso contra
resultado de recurso.

11. DA CLASSIFICAÇÃO, RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
11.1. A nota final do candidato será calculada, considerando-se que NF é a nota final, NP é a nota da Prova Prática, NT

é a nota da Avaliação de Títulos e NO é a nota da Prova Objetiva da seguinte forma:
a) Para os candidatos aos cargos de Motoristas, Operadores, Encanadores, Pedreiro, e Servente de Obras da Construção

Civil.
NF = NO + (2 x NP)
b) Para os candidatos aos cargos de nível superior.
NF = NO + NT
11.2. Os candidatos considerados aprovados, segundo os critérios estabelecidos no Anexo II deste Edital, serão ordenados

e classificados segundo a ordem decrescente da nota final, conforme o cargo e o tipo de vaga (vaga de ampla concorrência ou
vaga reservada para portadores de deficiência) para o qual concorrem.

11.3. Em caso de igualdade na nota final, para os cargos de Motoristas, Operadores, Pedreiro, Encanadores e Servente
de Obras para fins de classificação, o desempate se fará da seguinte forma:

1º) maior idade para aqueles candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completados até o último dia

de inscrição neste concurso público, conforme artigo 27 parágrafo único, do Estatuto do Idoso;
2º) maior pontuação na Prova Prática;
3º) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
4º) maior idade.
11.4. Em caso de igualdade na nota final, para ao cargo de Contador  para fins de classificação, o desempate se fará da

seguinte forma:
1º) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos até o último dia de inscrição neste concurso público, conforme artigo 27

parágrafo único, do Estatuto do Idoso;
2º) maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
3º) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
4º) maior idade.
12. DA COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS E CONTRATAÇÃO
12.1. O candidato aprovado e classificado até o limite das vagas definidas para este Concurso Público será convocado por

correspondência direta, por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR) ou telegrama, para exame médico e comprovação de
requisitos, obedecida a rigorosa ordem final de classificação, conforme o cargo e o tipo de vaga (vaga de ampla concorrência ou
vaga reservada para portadores de deficiência) para o qual concorreu.

12.1.1. O não comparecimento do candidato e/ou o não atendimento a todos os pré-requisitos associados ao cargo, no
prazo estabelecido pela CPS resultará na sua eliminação do Concurso.

12.1.2. Não será contratado o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos requisitos para investidura no cargo,
estabelecidos no subitem 4.1 deste Edital.

12.1.3. As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do concurso de que trata este Edital
correrão por conta dos candidatos, os quais não terão direitos a ressarcimento de despesas de qualquer natureza.

12.1.4. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. O candidato poderá obter informações e orientações sobre o Concurso Público, tais como Editais, processo de

inscrição, local de provas, gabaritos, notas das Provas Objetivas, Avaliação de Títulos e da Prova Prática, resultados dos recursos
e resultado final através da página do Concurso nos endereços eletrônicos www.cpspg.com.br e www.uniao.edu.br/concursocps,
nos murais da CPS – Companhia Pontagrossense de Serviços e FACULDADE UNIAO, além de constar no D.O.M - Diário Oficial
do Município, disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa em versão digital no endereço eletrônico
www.pontagrossa.pr.gov.br e em versão impressa na praça de atendimento.

13.2. Todas as publicações oficiais referentes ao Concurso Público de que trata este Edital serão divulgadas pela Imprensa
Oficial do Município.

13.3. Durante a execução do concurso, não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões, relativos à classificação
ou notas de candidatos, valendo para tal fim os resultados publicados na Imprensa Oficial do Município.

13.4. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativos a notas de candidatos
reprovados.

13.5. A aprovação e classificação final no Concurso Público não asseguram ao candidato o direito de ingresso automático
no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele contratado segundo a ordem classificatória, ficando a concretização deste ato
condicionada à oportunidade e conveniência da Administração Pública, a qual se reserva o direito de proceder às contratações,
em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades.

13.6. Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofertadas, serão mantidos em cadastro reserva durante o prazo
de validade do Concurso Público e poderão ser contratados em função da disponibilidade de vagas.

13.7. O prazo de validade deste concurso será de 02 (dois) anos, contado a partir da data da publicação de sua
homologação, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública.

13.8. Após a homologação do resultado final do concurso, o candidato aprovado e classificado neste Concurso Público
deverá manter atualizado seu endereço e telefone junto à Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, na Avenida Visconde
de Taunay, nº. 794, Bairro da Ronda, Ponta Grossa, Paraná, das 9h às 12h e das 15h às 18h, considerando-se o horário de
Brasília. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não-atualização dessas informações.

13.9. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, avisos e convocações,
relativos a este Concurso Público, que vierem a serem publicados pela

CPS.
13.10. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela CPS e pela União Sistemas de Ensino – FACULDADE UNIAO,

no que tange à realização deste Concurso Público.

Anexo I – Quadro de Vagas

   A sigla CR significa Cadastro Reserva

Anexo II – Quadro de Provas
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