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LE IS
L   E   I    Nº    10.485, de 23/12/2010

Dispõe sobre a concessão de Auxílios e Contribuições às Associações que menciona.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 329/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1º - Para dar atendimento ao art.26, da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000, fica o Poder Executivo

Municipal  autorizado a repassar os recursos previstos em  orçamento às associações abaixo relacionadas.
0900 - Secretaria Municipal de Educação
0902 - Departamento de Educação
1236100762.088 – Manutenção do Programa Dinheiro Direto na  Escola – PDDE
3350.41.00.0000 - Contribuições - Rec. 31114 – Cr 777                                         R$   121.751,68

4450.42.00.0000 – Auxílios – Rec. 31104 – Cr 778                                                 R$   379.314,22

N° APF DO CMEI CNPJ AUXÍLIO CONTRIBUIÇÃO
1 ANÍSIO TEIXEIRA 05.754.488/0001-66 R$       2.472,20 -
2 ANTONIO NUNES COTTAR 08.331.479/0001-50 R$       1.763,80 -
3 AUGUSTO CANTO 05.611.099/0001-81 R$       1.586,60 -
4 BALBINA MADUREIRA BRANCO 05.666.738/0001-06 R$       1.192,40 -
5 CELINA CORREIA GANZERT 10.143.366/0001-73 R$       1.755,40 -
6 CLERIS ROSEANA RIBAS JOSLIN 10.673.448/0001-20 R$         369,56 R$ 1.478,24
7 DARCY RIBEIRO 06.206.000/0001-29 R$      1.692,40 -
8 ELISIANE DO ROCIO H. MANYS 10.810.431/0001-77 R$         611,92 R$ 2.447,68
9 ELOI FREITAS DE OLIVEIRA 08.317.609/0001-09 R$      1.575,20 -
10 DR. GABRIEL BACILA 06.195.377/0001-20 R$      1.542,80 -
11 GERALDO WOYCIECHOWSKI 05.617.732/0001-49 R$      1.578,20 -
12 GLACY CAMARGO SECCO 05.618.983/0001-48 R$      1.029,80 -
13 HAYDE ERCÍLIA LAROCCA 08.317.615/0001-58 R$      1.041,20 -
14 HERCÍLIA VASCONCELLOS 05.683.177/0001-53 R$      1.852,00 -
15 IRACEMA MACHADO SILVA 08.331.440/0001-33 R$      1.638,80 -
16 IZAURA MAIA WOLOCHATE 10.346.717/0001-43 R$      3.105,80 -
17 JARDIM NOSSA Sª DAS GRAÇAS 05.611.062/0001-53 R$      1.536,80 -
18 JOÃO DE DEUS F. DE PAULA 07.089.819/0001-16 R$      1.629,40 -
19 JOÃO HADDAD 05.625.683/0001-96 R$      2.264,40 -
20 JOSÉ SANTANA 05.617.506/0001-68 R$         929,60 -
21 JOSELFREDO CERCAL DE OLIVEIRA 06.247.679/0001-02 R$      2.350,40 -
22 JULIETA KOPPEN 05.616.901/0001-26 R$      1.548,20 -
23 LEOPOLDO LOPES SOBRINHO 05.628.824/0001-24 R$      1.696,60 -
24 PROF. LÚCIA SWIECH 06.977.251/0001-07 R$      1.654,60 -
25 LUÍS PEREIRA CARDOSO 05.611.073/0001-33 R$      1.801,60 -
26 PROF. Mª DA GRAÇA F. MININI 08.317.611/0001-70 R$      1.605,80 -
27 MIGUEL ABRÃO AJUZ NETO 05.670.473/0001-10 R$      1.646,60 -
28 MIGUEL ARÃO RIBAS DROPA 05.695.617/0001-92 R$      1.734,40 -
29 NOSSA SENHORA APARECIDA 05.610.572/0001-06 R$      1.749,20 -
30 NÚCLEO SANTA MARTA 05.618.967/0001-55 R$      1.604,00 -
31 ODETTE COMINATO 05.694.144/0001-09 R$     1.776,40 -
32 PROF. ODYSSEA DE O. HILGEMBERG 07.362.496/0001-92 R$     1.582,40 -
33 PAULO FREIRE 06.200.296/0001-70 R$     1.726,00 -
34 ROMEU ALMEIDA RIBAS 10.787.949/0001-37 R$        656,44 R$ 2.625,76
35 SANTA ISABEL 05.683.234/0001-02 R$     3.093,20 -
36 PROF. SOPHIA ADAMOWICZ 08.317.610/0001-25 R$     1.717,60 -
37 VOVÓ ARINDA BORATO 05.643.745/0001-92 R$     1.565,00 -
38 WALTER ELIAS 00.667.470/0001-03 R$     1.839,40 -
TOTAL R$   62.516,12 R$  6.551,68

Nº APM DA ESC MUNICIPAL CNPJ AUXÍLIO CONTRIBUIÇÃO
1 ADELAIDE THOMÉ CHAMMA 79320719/0001-60 R$        3.132,60  -
2 ADELINO MACHADO DE OLIVEIRA 00667496/0001-51 R$        2.593,80  -
3 AGENORIDAS STADLER 04378825/0001-03 R$        2.842,80  -

Nº APM DA ESC MUNICIPAL CNPJ AUXÍLIO CONTRIBUIÇÃO
4 ALDA REBONATO 78292612/0001-92 R$        3.666,00  -
5 AMADEU PUPPI 01145548/0001-92 R$        4.647,00  -
6 ANA DE BARROS HOLZMANN 78292596/0001-38 R$        8.707,40  R$     8.400,00
7 ARISTEU COSTA PINTO 80056781/0001-75 R$        3.351,00  -
8 ARMIDA FRARE GRACIA 78292695/0001-10 R$        3.166,20  -
9 BRAULINA CARNEIRO DE QUADROS 00667125/0001-70 R$        2.123,40  -
10 CARLOS RIBEIRO DE MACEDO 78285913/0001-99 R$        3.698,40  -
11 CATARINA MIRÓ 78284114/0001-06 R$        8.476,40  R$     8.400,00
12 CEL. CLAUDIO GUIMARÃES 78285996/0001-16 R$        3.632,40  -
13 CLAUDIO MASCARENHAS 00669386/0001-29 R$        1.744,50  -
14 CYRILLO DOMINGOS RICCI 78285962/0001-21 R$        2.283,00  -
15 CYRO MARTINS 00605430/0001-37 R$        2.812,40  -
16 DEODORO A QUINTILIANO 78292570/0001-90 R$        2.425,80  -
17 DÉRCIA DO CARMO NOVISKI 78292687/0001-73 R$        9.203,20  R$     8.400,00
18 ECLEA DOS PASSOS HORN 00645352/0001-02 R$        2.354,40  -
19 EDGAR SPONHOLZ 73762437/0001-36 R$        3.430,80  -
20 ELOY AVRECHAK 79322228/0001-58 R$        7.531,50  R$     7.200,00
21 ELYSEU DE CAMPOS MELLO 78285988/0001-70 R$        2.708,40  -
22 ERNESTO G UIMARÃES VILELA 78292620/0001-39 R$        8.993,00  R$     8.400,00
23 EURICO BATISTA ROSAS 01133325/0001-05 R$        8.017,40  R$     8.400,00
24 FARIS A MICHAELE 78293768/0001-98 R$        3.590,40  -
25 FELICIO FRANCISQUINY 01133557/0001-63 R$        3.168,00  -
26 FIORAVANTE SLAVIERO 78292661/0001-25 R$        1.955,40  -
27 FLÁVIO CARVALHO GUIMARÃES 78285921/0001-35 R$        2.893,20  -
28 FREDERICO CONSTANTE DEGRAF 00667598/0001-79 R$        3.342,60  -
29 FREI ELIAS ZULIAN 05053248/0001-34 R$        2.942,60  -
30 FULTON  VITEL BORGES DE  MACEDO 95686754/0001-53 R$        2.952,00  -
31 GUILHERME HELLER BAUER 78285954/0001-85 R$        1.112,60  -
32 GUITIL FEDERMANN 01133186/0001-10 R$        3.720,60  -
33 HAYDEÊ FERREIRA DE OLIVEIRA 79320693/0001-50 R$        3.594,60  -
34 HEITOR DITZEL 78284098/0001-43 R$        2.148,60  -
35 HUMBERTO CORDEIRO 79320669/0001-10 R$        1.858,80  -
36 IDALIA GÓES 00670159/0001-13 R$        2.001,60  -
37 IVON ZARDO 78283850/0001-31 R$        2.552,00  -
38 JOÃO MARIA CRUZ 78293578/0001-70 R$       2.922,60  -
39 JORGE DECHANDT 78292638/0001-30 R$       2.249,40  -
40 JOSÉ BONIFÁCIO G. VILELA 78285947/0001-83 R$       9.765,40  R$     8.400,00
41 JOSÉ HOFFMANN 78286028/0001-24 R$       2.554,00  -
42 JOSÉ PINTO ROSAS 78292604/0001-46 R$       3.632,40  -
43 JUDITH MACEDO SILVEIRA 72474216/0001-08 R$       7.230,20  R$     7.200,00
44 KAMAL TEBCHERANI 73561235/0001-26 R$       2.964,60  -
45 KAZUKO INOUE 01133175/0001-30 R$       3.338,40  -
46 LAGOA DOURADA 05424290/0001-14 R$       2.022,60  -
47 LEOPOLDO PINTO  ROSAS 78286044/0001-17 R$       2.610,80  -
48 LOISE FOLTRAN DE LARA 05018316/0001-24 R$       2.392,20  -
49 LUDOVICO ANTONIO EGG 74056953/0001-08 R$       2.308,20  -
50 MAJOR MANOEL V.BITENCOURT 78286002/0001-86 R$       3.094,80  -
51 Mª ANTONIA DE ANDRADE 78292679/0001-27 R$       8.547,80  R$     8.400,00
52 Mª COUTIN RIESEMBERG 07371769/0001-65 R$       3.621,60  -
53 Mª  ELVIRA JUSTUS SCHIMIDT 01148017/0001-53 R$     10.475,60  R$     8.400,00
54 MARIA LAURA PEREIRA 00669321/0001-83 R$       2.850,20  -
55 MARIA EULINA SANTOS SCHEENA 79322244/0001-40 R$       2.895,30  -
56 MARIA VITÓRIA BRAGA RAMOS 01131410/0001-34 R$       2.952,00  -
57 MARTA FILIPOWSK DE LIMA 08344884/0001-03 R$       3.363,80  -
58 MINERVINA F SCUDLARECK 78285905/0001-42 R$       3.078,00  -
59 NELSON  PEREIRA JORGE 00667495/0001-07 R$       3.065,40  -
60 ORIVAL CARNEIRO MARTINS 01135167/0001-22 R$       3.334,20  -
61 OTACILIA HALSSELMANN DE OLIVEIRA 78284106/0001-51 R$       2.750,40  -
62 OSNI VILLACA MONGRUEL 05057190/0001-05 R$       1.896,60  -
63 OTHON MADER 78292653/0001-89 R$       3.229,20  -
64 PADRE JOSÉ BUGATTI 05053225/0001-20 R$       2.410,20  -
65 PASCOALINO PROVISIERO 95686895/0001-76 R$       3.479,40  -
66 PAULO GROTT 78284122/0001-44 R$       8.905,00  R$     8.400,00
67 PLACIDO CARDON 00667597/0001-22 R$       2.615,00  -
68 PLAUTO MIRÓ GUIMARÃES 72539323/0001-69 R$       8.724,20  R$     8.400,00
69 PROTÁSIO SCHEIFER 07546744/0001-55 R$       2.585,60  -
70 RAUL PINHEIRO MACHADO 78292711/0001-74 R$    11.807,20  R$     9.600,00
71 RUBENS E. FURTENBERGER 01131498/0001-94 R$       2.809,20  -
72 RUTH HOLZMANN RIBAS 00667644/0001-38 R$       3.040,20  -
73 SÃO JORGE 78252251/0001-50 R$       3.195,60  -
74 SEBASTIÃO DOS SANTOS SILVA 01135279/0001-83 R$       2.925,80  -
75 SHIRLEY AGGI MOURA 01133201/0001-20 R$       2.211,60  -
76 THEODORO BATISTA ROSAS 78292703/0001-28 R$       3.124,20  -
78 ZAHIRA CATTA PRETA MELLO 78292588/0001-91 R$       5.113,20  -
79 ZAIR SANTOS NASCIMENTO 80621105/0001-05 R$       2.884,80  -
80 ZANONI ROGOSKI 79319208/0001-28 R$       6.755,40  R$     7.200,00
81 ZENEIDA DE FREITAS SCHNIRMANN 00654948/0001-60 R$       2.245,20  -
82 ZILÁ BERNADETE BACH 07378355/0001-68 R$       3.445,80  -
TOTAL R$  316.798,10       R$ 115.200,00

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.487, de 23/12/2010
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 98.970,43, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 333/2010, 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 especial no valor de R$ 98.970,43 (noventa

e oito mil, novecentos e setenta reais e quarenta e três centavos), assim discriminado:
1000 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional
1006 – Diretoria da Agência do Trabalhador
1133400732.234 – Municipalização da Agência do Trabalhador – SMICQP
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 31885 – Cr 4461 R$       8.192,47
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 4464 R$     12.107,40
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 31885 – Cr 4465 R$     30.823,39
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 R$     47.847,17
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, serão canceladas em iguais importâncias, as
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seguintes dotações do orçamento vigente, de conformidade com o disposto no artigo  43, parágrafo primeiro, inciso  III da Lei
nº 4.320 de 17 de  março  de 1964:

1000 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional
1006 – Diretoria da Agência do Trabalhador
1133400732.234 – Municipalização da Agência do Trabalhador – SMICQP
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 4460 R$   59.954,57
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp.com Locomoção – Rec. 31885 – Cr 4462 R$      3.500,00
3390.36.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Física – Rec. 31885 – Cr 4463 R$   35.515,86
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 – Leis   de  Diretrizes Orçamentárias e na  Lei nº 10.100, de 16/12/2009 – PPA - Plano Plurianual:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 4º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.490, de 23/12/2010
Dispõe sobre o repasse de recursos em favor de entidades, conforme menciona.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 337/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1º - Para dar atendimento ao art.26, da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000, fica o Poder Executivo

Municipal autorizado a repassar os recursos previstos em orçamento às entidades abaixo relacionadas.

2100 - Fund. Mun. Proamor de Assistência Social
2102 - Departamento do Deficiente
0824400484.008 – Manutenção de Repasses às Entidades Assistenciais
3350.43.00.0000 - Subvenções Sociais - Rec.01001                                         R$   6.051.084,00

Art.2º -  Esta Lei entra em vigor a partir de 01/01/2011.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.491, de 23/12/2010
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 105.600,00 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 349/2010, 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 especial no valor de R$ 105.600,00 (Cento

e cinco mil e seiscentos reais), assim discriminado:
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1030200612.224 – Universidade Estadual de Ponta Grossa
3330.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 01496                                               R$  105.600,00
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 e será utilizado:

* Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 01496 no Valor de R$ 105.600,00

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 – Leis de Diretrizes   Orçamentárias e na Lei nº 10.100, de 16/12/2009 – PPA - Plano Plurianual.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.492, de 23/12/2010
Dispõe sobre o repasse de recursos em favor da entidade, conforme menciona.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 350/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1º- Para dar atendimento ao art.26, da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000, fica o Poder Executivo

Municipal autorizado a repassar o recurso previsto em orçamento à entidade abaixo relacionada.
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1030200612.224 – Universidade Estadual de Ponta Grossa
3330.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 01496 R$    105.600,00

                   ENTIDADE VALOR (R$)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 80.257.355/0001-08 105.600,00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
CLÓVIS AIRTON DE QUADROS

Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I     Nº    10.493, de 23/12/2010
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial  no valor de R$ 8.000,00, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 351/2010, 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    especial  no valor de  R$  8.000,00

(oito  mil reais), assim discriminado:
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1602 – Departamento de Cultura
1339200212.240 – Associação Cultural dos Tradicionalistas dos Campos Gerais
4450.42.00.0000 – Auxílios  – Rec. 01000                                                               R$ 8.000,00

Art. 2º - Para  dar  cobertura  ao  crédito  aberto  na  forma  do  artigo  anterior, será  cancelada em igual importância, a
seguinte dotação do orçamento vigente, de conformidade com o disposto no artigo  43, parágrafo primeiro, inciso III  da Lei  nº
4.320 de 17 de  março  de 1964.

1200 – Secretaria Municipal Assistência Social
1201 – Gerência Administrativa – SMAS
0812200212.236 – Ação Social Ramo de Acácia
3350.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 01000 – Cr 4597                       R$  8.000,00

Art. 3º - Ficam incluídas as seguintes  metas  para  o Exercício Financeiro  de  2010, no Anexo I, da  Lei  9.976,
de  22/07/2009 – LDO – Leis  de  Diretrizes  Orçamentárias   e  na  Lei nº 10.100, de 16/12/2009 – PPA - Plano Plurianual

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.495, de 23/12/2010
Dispõe sobre o repasse de recursos em favor da Associação Cultural dos Tradicionalistas dos Campos Gerais, conforme

especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 352/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1º - Para dar atendimento ao art.26, da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000, fica   o   Poder  Executivo

Municipal  autorizado  a  repassar  o  recurso  previsto  em  orçamento  à entidade abaixo relacionada:
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1602 – Departamento de Cultura
1339200212.240 – Associação Cultural dos Tradicionalistas dos Campos Gerais
4450.42.00.0000 – Auxílios  – Rec. 01000                                                           R$ 8.000,00

                     ENTIDADE VALOR (R$)
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS TRADICIONALISTAS DOS CAMPOS GERAIS
CNPJ: 08.035.780/0001-17 8.000,00

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.496, de 23/12/2010
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial  no valor de R$ 22.000,00, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 356/2010, 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    especial  no valor de  R$  22.000,00

(Vinte e dois mil  reais), assim discriminado:
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0801 – Gabinete do Secretário
1012200212.247 – Associação Brasileira de Odontologia – ABO – Reg. Ponta Grossa - Congresso Odontológico
3350.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 01000                                                R$  22.000,00

Art. 2º -  Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será cancelada em igual importância, a seguinte
dotação do orçamento vigente, de conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei  nº 4.320 de
17 de  março  de 1964:

        0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0801 – Gabinete do Secretário

        1012200171.025 – Readequação do Espaço Físico da Secretaria Municipal de Saúde
        4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec.01000  - Cr 433                      R$   22.000,00

Art. 3º -  Ficam  incluídas as seguintes  metas  para  o Exercício Financeiro  de  2010, no Anexo I, da  Lei  9.976, de   22/
07/2009 – LDO – Leis   de  Diretrizes   Orçamentárias   e   na  Lei nº 10.100, de 16/12/2009 – PPA - Plano Plurianual:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 4º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.497, de 23/12/2010
Dispõe sobre o repasse de recursos em favor da Associação Brasileira de Odontologia – ABO/ Regional Ponta Grossa,

conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 357/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1º - Para dar atendimento ao art.26, da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000,  fica o Poder  Executivo

Municipal  autorizado  a  repassar  o  recurso  previsto  em  orçamento  à entidade abaixo relacionada:
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0801 – Gabinete do Secretário
1012200212.247 – Associação Brasileira de Odontologia – ABO – Reg. Ponta Grossa- Congresso Odontológico
3350.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 01000                                          R$  22.000,00

                   ENTIDADE VALOR (R$)
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA – ABO-REGIONAL PONTA GROSSA
CNPJ: 80.254.592/0001-07 22.000,00
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.474, de 23/12/2010
Autoriza o Poder Executivo a promover a doação de imóvel em favor do Estado do Paraná, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 324/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
 Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a doação de imóvel situado no Bairro Colônia Dona Luiza, neste

Município, objeto da matrícula nº 49.148, do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa em favor do Estado
do Paraná, com as seguintes características, metragens e confrontações:

Área A - Área de forma retangular, localizada a 94,00 metros do final da Rua Curió, mede 300,00 metros de frente para
a Área C/R-1 de propriedade de Paulo Eduardo Lopes Jucá Granja; Área C/R-5 de propriedade da Mitra Diocese de Ponta Grossa
e Rua “B”; do lado direito de quem da Rua olha mede 125,00 metros confrontando com a Área “R” de propriedade de Vital
Chiquito; do lado esquerdo de quem da Rua olha mede 125,00 metros confrontando com a Área Rural de propriedade de José
Luiz dos Santos Clemente; fechando o perímetro com 300,00 metros confrontando com a Área “R” de propriedade de Vital
Chiquito, totalizando uma área de 37.500,00 m².

Art. 2°. O imóvel ora doado destina-se a construção e implantação da Casa da Custódia.
Art. 3°. O imóvel doado na forma do artigo 1° reverterá, automaticamente, ao domínio do Município, se, a qualquer tempo,

for modificada a sua destinação.
Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.475, de 23/12/2010
Altera a Lei n. 9.843, de 30/12/2008, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 325/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. A Lei n. 9.843, de 30/12/2008, que autoriza o Poder Executivo a permutar área do Município com área de

propriedade do Estado do Paraná, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º. Promovida a medida a que alude o artigo anterior, fica o Poder Executivo igualmente autorizado a permutar o

referido imóvel com o seguinte imóvel de propriedade do Estado do Paraná:
Área A-R, da quadra S/N, Anexo a Vila Estrela, de forma irregular, quadrante SO, medindo 112,40m (cento e doze metros

e quarenta centímetros) de frente para a Rua Osório de Almeida Taques, lado par, confrontando, de quem da rua olha, do lado
esquerdo com a Rua Dr. Cyro de Lima Garcia, onde mede 56,80m (cinqüenta e seis metros e oitenta centímetros); do lado direito,
confrontando com a Área A de propriedade do Governo do Estado do Paraná, onde mede 31,30m (trinta e um metros e trinta
centímetros); e de fundo, confrontando com a Área A de propriedade do Governo do Estado do Paraná medindo, em linha reta,
60,40m (sessenta metros e quarenta centímetros), faz uma deflexão á direita medindo, em linha reta, 5,16m (cinco metros e
dezesseis centímetros), faz uma deflexão á esquerda medindo, em linha reta, 21,46m (vinte e um metros e quarenta e seis
centímetros), faz uma deflexão á direita medindo, em linha reta, 4,18m (quatro metros e dezoito centímetros); faz uma deflexão
á direita medindo, em linha reta, 5,98m (cinco metros e noventa e oito centímetros); faz uma deflexão á direita medindo, em linha
reta, 5,33m (cinco metros e trinta e três centímetros); faz uma deflexão á direita medindo, em linha reta, 5,35m (cinco metros e
trinta e cinco centímetros); fechando o perímetro, fazendo uma deflexão á direita medindo, em linha reta, 6,19m (seis metros e
dezenove centímetros); totalizando uma área de 5.414,96 m² (cinco mil, quatrocentos e quatorze metros e noventa e seis
centímetros quadrados). (NR)

Art. 3º.      ...”
Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.477, de 23/12/2010
Institui o Programa de Desenvolvimento do Polo Moveleiro de Ponta Grossa.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 304/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1°. Fica instituído o Programa de Desenvolvimento Moveleiro de Ponta Grossa, com a finalidade de fomentar a indústria

e o comércio de móveis no Município.
Art. 2°. São objetivos do Polo Moveleiro de Ponta Grossa:
I.   estimular o Município de Ponta Grossa para que se torne um centro de atração da indústria e do comércio de móveis

em geral;
II. incentivar a instalação de indústrias de móveis, no Município de Ponta Grossa;
III. garantir o apoio institucional do Município de Ponta Grossa à iniciativa privada que tenha por objetivo a implantação

e desenvolvimento do ramo de móveis;
IV. oportunizar o crescimento do comércio de bens e serviços na área de móveis;
V. permitir a implantação de indústria moveleira no Município de Ponta Grossa.
Art. 3°.Na atividade de fomento do Polo Moveleiro, o Poder Executivo deve:
I. estimular e priorizar a atividade associativa em torno do ramo da madeira e mobiliário;
II. disponibilizar os instrumentos técnicos, os insumos e os meios necessários para a ampliação da atividade moveleira;
III. organizar a atividade associativa do comércio ou indústria de móveis em espaços previamente definidos;
IV. promover a qualificação profissional dos trabalhadores na área da madeira e do mobiliário.
Art. 4°. Para atingir o previsto no artigo anterior o Poder Executivo poderá:
I. disponibilizar recursos do orçamento vigente, nos termos da legislação própria, a fim de custear os incentivos;
II. ceder o uso de imóveis públicos ou locados às associações de empresários e comerciantes do ramo da madeira e do

mobiliário nas diversas áreas de atividade;
III. oferecer apoio técnico às associações para o desempenho de suas atividades, inclusive com publicidade do ramo da

madeira e do mobiliário, veda a de caráter individual de comerciantes.
Art. 5°. O Poder Executivo poderá setorizar a implantação de indústria do ramo moveleiro em área previamente definida no

Plano Diretor do Município de Ponta Grossa, inclusive com doação de imóveis, nos temos da lei.
Art. 6º. Aplica-se às atividades empresariais descritas nesta lei o previsto no artigo 5º da Lei n. 3.947, de 14/10/1986 e suas

alterações posteriores.
Art. 7°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.478, de 23/12/2010
Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos em favor dos Serviços de Obras Sociais – SOS, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 306/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1º- Para dar atendimento ao art.26, da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de2000, fica o Poder Executivo Municipal

autorizado  a  repassar  o  recurso  previsto em orçamento  à entidade abaixo relacionada.
1200 - Secretaria Municipal Assistência Social
1205 - Fundo Municipal de Assistência Social
0824400472.146 – Manutenção de Serviços de Obras Sociais - SOS
3350.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 01000                R$ 2.160.000,00
ENTIDADE VALOR (R$)
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - SOSCNPJ: 75.610.071/0001-05 2.160.000,00

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01/01/2011.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.479, de 23/12/2010
Dispõe sobre a concessão de Auxílios à entidade que menciona.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 313/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1º - Para dar atendimento ao art.26, da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000, fica o Poder Executivo

Municipal autorizado a repassar o recurso previsto em orçamento à entidade abaixo relacionada.
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1203 – Gerência de Proteção Social Básica
0824400212.211 – Manutenção do Programa Atendimento às Entidades e Associações
 de Moradores Sediadas no Município de Ponta Grossa
4450.42.00.0000 – Auxílios – Rec. 01000 R$ 8.000,00
ENTIDADE VALOR(R$)
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VILA PRINCESA DOS CAMPOS
CNPJ: 79.322.392/0001-65 8.000,00

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.480, de 23/12/2010
Autoriza o Poder Executivo a contratar com a Companhia Paraense de Energia – COPEL a realização das obras que

menciona.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 320/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1°.Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com a Companhia Paraense de Energia – COPEL as seguintes obras:
I. retirada da rede de energia elétrica aérea e implantação de rede subterrânea na  Rua Balduíno Taques entre as

Ruas Barão do Cerro Azul e Av. Vicente Machado pelo valor de R$ 1.588.312,70 (um milhão, quinhentos e oitenta e oito mil,
trezentos e doze reais e setenta centavos).

II. Retirada da rede de energia elétrica aérea e implantação de rede subterrânea na Rua Fernandes Pinheiro entre
as Ruas Benjamin Constant e 12 de Outubro pelo valor de R$ 457.599,05 (quatrocentos e cinqüenta e sete mil, quinhentos e
noventa e nove reais e cinco centavos).

III. Extensão de rede de energia elétrica para iluminação pública em 372 (trezentos e setenta e dois) pontos de diversas
ruas do Município, atendendo 741 (setecentos e quarenta e um) pedidos de munícipes, perfazendo 52.768 metros de rede pelo
valor de R$ 3.318.361,50 (três milhões, trezentos e dezoito mil, trezentos e sessenta e um reais e cinqüenta centavos).

Parágrafo único.  O custo total das obras a que se refere este artigo é de R$ 5.364.273,20 (cinco milhões, trezentos e
sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos) e poderá ser pago em até 60 (sessenta) parcelas iguais,
mensais e sucessíveis de acordo com os prazos e forma de correção constantes do contrato.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.482, de 23/12/2010
Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins à SMAGON Indústria

e Comércio de Componentes Mecânicos Ltda.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 322/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar à SMAGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES

MECÂNICOS LTDA., o imóvel sem benfeitorias de propriedade do Município de Ponta Grossa, situado no Distrito Industrial Prefeito
Cyro Martins, identificado como Área 33/B com as seguintes características, metragens e confrontações:

Área de terreno denominado lote 33/B (oriunda do desdobro da área 33), quadra 33, quadrante S-E, situado no Distrito
Industrial Prefeito Cyro Martins, bairro do Cará-Cará,com as seguintes características, de quem da rua olha: Frente para a Rua
n. 08, onde mede 115,00 metros; lado direito, confronta com a área 33/R, onde mede 316,00 metros; lado esquerdo, confronta
com a área 33/A, onde mede 316,00 metros; fundo confronta com a Rua n. 09, onde mede 115,00 metros. Terreno de forma
retangular, com área de 36.340,00m², situado o lado PAR da numeração predial do logradouro denominado Rua n. 08, distante
115,21 metros da Avenida Constâncio Mendes.

Art. 2º. Constituem encargos da donatária:
I. utilizar o imóvel doado para instalação de indústria fabricante de mancais de deslizamento (bronzinas) aplicáveis à linha

automotiva e industrial com área construída mínima de 5.790,00 m² (cinco mil, setecentos e noventa metros metros quadrados);
II. garantir no empreendimento o mínimo de 120 (cento e vinte) empregos diretos (1ª etapa);
III. investir no imóvel o valor mínimo de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais);
IV. assegurar o acesso do trabalhador adolescente à escola.
Art. 3º. O imóvel doado reverterá, automaticamente, ao domínio do Município, se, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,

a contar da data da publicação desta lei, não for iniciada a construção a que se destina ou se a obra não for concluída dentro
de 02 (dois) anos, a contar da mesma data, ou ainda se, a qualquer tempo, for modificada a sua destinação ou descumprido
qualquer outro encargo.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei n. 9.562, de 29/05/2008.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.483,  de 23/12/2010
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 492.709,43 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 327/2010, 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$ 492.709,43

(quatrocentos e noventa e dois mil, setecentos e nove reais e quarenta e três centavos), assim discriminado:
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236100762.088 – Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE
4450.42.00.0000 – Auxílios – Rec. 31114 – Cr 778 R$   212.987,18
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1208 – Fundo Municipal Direitos da Criança e do Adolescente
0824300456.160 – Atendimento às Entidades e Programas Assistenciais - FMDCA
3350.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 03019 R$   201.613,25
4450.42.00.0000 – Auxílios – Rec. 03019 R$     78.109,00
Art. 2º -  Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será cancelada em igual importância, a seguinte

dotação do orçamento vigente, de conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, II e III da Lei nº 4.320
de 17 de  março  de 1964 e será utilizado:

· Superávit na Fonte de Recurso 03019 no Valor de R$ 279.722,25
· Excesso na Fonte de Recurso 31114 no Valor de R$ 168.421,82

0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236100762.088 – Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE
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3350.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 31114 – Cr 777                                                      R$    44.565,36
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 – Leis de  Diretrizes Orçamentárias e na  Lei nº 10.100, de 16/12/2009 – PPA - Plano Plurianual.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.484, de 23/12/2010
Dispõe sobre a concessão de Subvenção Social e Auxílios às entidades que menciona.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 328/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1º - Para dar atendimento ao art.26, da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000 fica o Poder Executivo

Municipal autorizado a repassar o recurso previsto em orçamento  às entidades abaixo relacionadas:
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1208 – Fundo Municipal Direitos da Criança e do Adolescente
0824300456.160 – Atendimento às Entidades e Programas Assistenciais - FMDCA
3350.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 03019 R$   201.613,25
4450.42.00.0000 – Auxílios – Rec. 03019 R$     78.109,00

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L   E   I    Nº    10.488, de 23/12/2010
Dispõe sobre o repasse de recursos em favor de entidades, conforme menciona.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 22

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 334/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1º. Para dar atendimento ao art.26, da  Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000, fica o Poder Executivo

Municipal autorizado a repassar os recursos previstos em orçamento às entidades abaixo relacionadas:
1200-Secretaria Municipal de Assistência  Social
1205- Fundo Municipal de Assistência Social
0824400472.152 – Manutenção do Programa Piso de Alta Complexidade I
3350.43.00.0000- Subvenções Sociais – Rec. 31826                                                R$  178.421,40

0824400472.151 – Manutenção do Programa Piso de Transição de Média Complexidade
3350.43.00.0000-Subvenções Sociais – Rec. 31831                                               R$   217.158,72

0824400472.153 – Manutenção do Programa Piso de Alta Complexidade II
3350.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 31868                                             R$   120.000,00

Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos à partir de 01/01/2011.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

DECRETOS
D E C R E T O  N.º  4. 6 5 8, de 23/12/2010

Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 492.709,43
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, nos termos da Lei n.º

10.483, de 23/12/2010,
D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional suplementar no valor de R$ 492.709,43 (quatrocentos
e noventa e dois mil, setecentos e nove reais e quarenta e três centavos), assim discriminado:

0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236100762.088 – Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE
4450.42.00.0000 – Auxílios – Rec. 31114 – Cr 778 R$   212.987,18
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1208 – Fundo Municipal Direitos da Criança e do Adolescente
0824300456.160 – Atendimento às Entidades e Programas Assistenciais - FMDCA
3350.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 03019 R$   201.613,25
4450.42.00.0000 – Auxílios – Rec. 03019 R$     78.109,00
Art. 2º -  Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será cancelada em igual importância, a seguinte

dotação do orçamento vigente, de conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, II e III da Lei nº 4.320
de 17 de  março  de 1964 e será utilizado:

· Superávit na Fonte de Recurso 03019 no Valor de R$ 279.722,25
· Excesso na Fonte de Recurso 31114 no Valor de R$ 168.421,82

0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236100762.088 – Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE
3350.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 31114 – Cr 777 R$    44.565,36
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

D E C R E T O  N.º  4. 6 5 9, de 23/12/2010
Abre um crédito adicional especial no valor de R$ 98.970,43.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, nos termos da Lei n.º

10.487, de 23/12/2010,
D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional especial  no valor de R$ 98.970,43 (noventa e
oito mil, novecentos e setenta reais e quarenta e três centavos),  assim discriminado:

1000 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional
1006 – Diretoria da Agência do Trabalhador
1133400732.234 – Municipalização da Agência do Trabalhador – SMICQP
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 31885 – Cr 4461 R$       8.192,47
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 4464 R$     12.107,40
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 31885 – Cr 4465 R$     30.823,39
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 R$     47.847,17
Art. 2º- Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, serão canceladas em iguais importâncias, as

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

1000 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional
1006 – Diretoria da Agência do Trabalhador
1133400732.234 – Municipalização da Agência do Trabalhador – SMICQP
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 4460 R$   59.954,57
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp.com Locomoção – Rec. 31885 – Cr 4462 R$      3.500,00
3390.36.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Física – Rec. 31885 – Cr 4463 R$   35.515,86
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

D E C R E T O  N.º  4. 6 6 0, de 23/12/2010
Abre um crédito adicional especial no valor de R$ 105.600,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, nos termos da Lei n.º

10.491, de 23/12/2010,
D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional especial no valor de R$ 105.600,00 (Cento e cinco
mil e seiscentos reais), assim discriminado:

0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1030200612.224 – Universidade Estadual de Ponta Grossa
3330.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 01496                                               R$  105.600,00
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 e será utilizado:
* Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 01496 no Valor de R$ 105.600,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

D E C R E T O  N.º  4. 6 6 1, de 23/12/2010
Abre um crédito adicional especial no valor de R$ 8.000,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, nos termos da Lei n.º

10.493, de 23/12/2010,
D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional especial  no valor de  R$  8.000,00 (oito  mil reais),
assim discriminado:

1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1602 – Departamento de Cultura
1339200212.240 – Associação Cultural dos Tradicionalistas dos Campos Gerais
4450.42.00.0000 – Auxílios  – Rec. 01000                                                               R$ 8.000,00
Art. 2º - Para  dar  cobertura  ao  crédito  aberto  na  forma  do  artigo  anterior, será  cancelada em igual importância, a

seguinte dotação do orçamento vigente, de conformidade com o disposto no artigo  43, parágrafo primeiro, inciso III  da Lei  nº
4.320 de 17 de  março  de 1964.

1200 – Secretaria Municipal Assistência Social
1201 – Gerência Administrativa – SMAS
0812200212.236 – Ação Social Ramo de Acácia
3350.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 01000 – Cr 4597                       R$  8.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

D E C R E T O  N.º  4. 6 6 2, de 23/12/2010
Abre um crédito adicional especial no valor de R$ 22.000,00
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, nos termos da Lei n.º

10.496, de 23/12/2010,
D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional especial  no valor de  R$  22.000,00 (Vinte e dois
mil  reais), assim discriminado:

0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0801 – Gabinete do Secretário
1012200212.247 – Associação Brasileira de Odontologia – ABO – Reg. Ponta Grossa- Congresso Odontológico
3350.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 01000                                                R$  22.000,00
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será cancelada em igual importância, a seguinte

dotação do orçamento vigente, de conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei  nº 4.320 de
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17 de  março  de 1964:
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0801 – Gabinete do Secretário
1012200171.025 – Readequação do Espaço Físico da Secretaria Municipal de Saúde
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec.01000  - Cr 433                      R$   22.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L I C I TA Ç Õ E S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 389/2010

Objeto e finalidade: Locação de imóvel para funcionamento do Mercado da Familia., conforme o disposto do protocolado
3270300/2010.

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93
23/12/10 - LAERTES SIDNEY BIANCHESSI - Secretário Municipal de Abastecimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 387/2010

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de Material Médico (Eletródo Cardiológico Adulto c/ adesivo condutor espuma
adesiva, rebite de prata, gel condutor de celulose sólido, lâmina protetora de PVC, conforme o disposto do protocolado 3500179/
2010.

Fundamento: Conforme artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93
23/12/10 - WINSTON ANTONIO BASTOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 388/2010

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de Material de Consumo (Papel Toalha Intercalado c/ pacote 1.250 e
Algodão Hidrófilo macio e absorvente - rolo c/ 500gr), conforme o disposto do protocolado 3500183/2010.

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93
23/12/10 - WINSTON ANTONIO BASTOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 390/2010

Objeto e finalidade: Contratação de empresa para prestação de Serviço de Revisão Obrigatória de Veículo PM-400 Kombi
Escolar, Placa ARV0759, conforme o disposto do protocolado 3470271/2010.

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso XVII da Lei 8.666/93
23/12/10 - ZÉLIA MARIA LOPES MAROCHI - SECRETÁRIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS JURIDICOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DIVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

RESULTADO  Pregão:   528    Proc:  1263  Ata: 132
Data do Pregão:  17/12/2010    Validade da ATA:  24/12/2010  até     24/12/2011
FORNECEDOR:    PONTAMED FARMACEUTICA   LTDA                             COD FORN
FONE:   2101 5151                            email: pontamed@pontamed.com.br
ITEM QUANTIDADE Emb DESCRIÇÃO VALOR UNIT.
1 2.600.000,00 CAP FLUOXETINA 20 MG R$ 0,03

Pregoeira: Suzana Camargo Molina

EDITAIS E ATOS RH
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

N.o 004/2010
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, considerando as prescrições do Decreto n.o 145/89, de 25/04/89

– Regulamento Geral de Concursos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PMPG), no uso de suas atribuições legais, estabelece
e divulga as normas específicas para o Concurso Público destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas do
Quadro Único de Pessoal, conforme o estabelecido no demonstrativo abaixo:

1 – INSTRUÇÕES PRELIMINARES
1.1 – As vagas estão vinculadas à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa ou conforme definido nos regulamentos internos

do Poder Executivo.
1.2 – Durante o prazo de validade do concurso, e no caso de necessidade do município, os candidatos poderão ser

chamados por ordem estrita de classificação.
1.3 – O contrato de trabalho será por prazo indeterminado sob o regime da CLT e regido pela legislação municipal aplicável

e pelos regulamentos internos do Poder Executivo.
1.4 – A realização da inscrição representará para o candidato a plena ciência do conteúdo deste edital e da condição de

preenchimento de todos os requisitos para o exercício do respectivo emprego público.
1.5 – Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, alteração quanto ao emprego escolhido.
1.6 – 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.
1.7 – Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, salvo nas seguintes hipóteses:
1.7.1 – doador de sangue: desde que tenha feito doação de sangue por, pelo menos três vezes, comprovado

mediante anexação ao requerimento de isenção, de declaração emitida por Banco de Sangue ou Instituição de Saúde vinculados
ao Sistema Único de Saúde (SUS) e de reconhecida idoneidade; para os efeitos deste edital serão consideradas as doações de
sangue efetuadas no período de 2 (dois) anos antes da data da publicação do edital do concurso; as doações de sangue serão
válidas apenas uma vez para a concessão de isenção da taxa de concurso, nos termos da Lei Municipal n.o 7.044/2003 e do
Decreto n.o 2.099/2008.

1.7.2 – cidadão carente: assim considerado aquele inscrito em programas sociais do Governo Federal, nos
termos da Lei Municipal n.o 7.938/2004 e do Decreto n.o 1.355/2007, comprovado mediante apresentação do respectivo Cartão
de Identificação Social.

1.7.3 – Para alcance dos benefícios citados nos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Edital, o candidato deverá proceder
solicitação na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, n.o 950,
Bairro da Ronda, até o dia 18 de janeiro de 2011.

1.8 – Nos termos da Lei Municipal n.o 7.696/2004, ficam reservadas 10% (dez  por cento) das vagas para cada um dos
empregos do presente concurso público aos afro-brasileiros que assim se declararem no ato da inscrição.

1.8.1 – Considerar-se-á afro-brasileiro aquele que assim se declare expressamente, identificando-se como de cor
negra ou parda, pertencente à raça/etnia negra de acordo com a legislação em vigor.

1.8.2 – Tal informação integrará os registros cadastrais de ingresso de empregados.
1.8.3 – Para alcance do benefício citado no item 1.8 deste Edital, o candidato deverá proceder solicitação na

Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, n.o 950, Bairro da Ronda,
até o dia 18 de janeiro de 2011.

1.8.4 – Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-se-á o infrator: às penas da lei; se candidato, à anulação
da inscrição no concurso público e de todos os atos daí decorrentes; se já nomeado no emprego efetivo para o qual concorreu
na reserva de vagas utilizando-se da declaração inverídica, à pena disciplinar de demissão, sendo assegurado, em qualquer caso,
a ampla defesa.

1.8.5 – A contratação será precedida de avaliação do candidato pela Comissão de Acompanhamento do Ingresso
de Afro-Brasileiros, instituída pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

1.9 – Nos termos da Lei Municipal n.o 6.125/1999, ficam reservadas 10% (dez  por cento) das vagas para cada um dos
empregos do presente concurso público aos portadores de deficiência física ou sensorial.

1.9.1 – É considerado deficiente físico ou sensorial o candidato que preencha os requisitos da legislação
previdenciária vigente ao tempo do concurso.

1.9.2 – A avaliação das condições de deficiência, para admissão ao serviço público, será efetuada mediante
exame pericial pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

1.9.3 – Não haverá atendimento diferenciado para a realização da prova, exceto aos portadores de necessidades
especiais.

1.9.4 – O portador de deficiência que necessitar de instrumento de avaliação diferenciado, deverá proceder
solicitação, anexando os comprovantes médicos necessários, na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,
situada na Avenida Visconde de Taunay, n.o 950 – Bairro da Ronda, até o dia 17 de janeiro de 2011.

1.9.5 – Para alcance do benefício citado no item 1.9 deste Edital, o candidato deverá proceder solicitação na
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Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, n.o 950, Bairro da Ronda,
até o dia 17 de janeiro de 2011.

1.10 – O resultado das solicitações referentes aos itens 1.7.3, 1.8.3 e 1.9.5 deste Edital será divulgado pela
Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos da PMPG, no dia 24 de janeiro de 2011, mediante publicação no Diário
Oficial do Município e nos endereços eletrônicos www.pontagrossa.pr.gov.br e www.itedes.com.br/concursos.

1.11– Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente funda-mentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
a contar da sua publicação, a qual deverá ser protocolada na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde
de Taunay, n.o 950, Bairro da Ronda.

2 – DAS INSCRIÇÕES
2.1 – O pedido de inscrição deverá ser efetuado exclusivamente via Internet, por meio do endereço eletrônico

www.itedes.com.br/concursos, link para o Concurso Público da Prefeitura do Município de Ponta Grossa. Serão disponibilizados
computadores com acesso ao portal das inscrições na Agência do Trabalhador, situada na Rua Doutor Penteado de Almeida,
240, Centro, Ponta Grossa – PR, durante os dias úteis do período de inscrições no horário das 08:00 às 16:00 horas.

2.2 – As inscrições deverão ser realizadas no período das 8 horas do dia 27 de dezembro de 2010 às 23 horas do dia
18 de janeiro de 2011, devendo o candidato preencher, obrigatoriamente, de forma completa e correta, todos os campos da
ficha de solicitação de inscrição, fazer a conferência das informações, imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de inscrição em
qualquer agência bancária do território nacional, ou pela Internet via “bankline” até, inclusive, o dia 19 de janeiro de 2011.

2.3 – O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais) para os empregos de nível médio e R$ 35,00 (trinta
e cinco reais) para os empregos de nível prático e pessoal de apoio.

2.4 – O candidato doador de sangue, que optar por realizar a inscrição com o benefício conferido pela Lei Municipal n.º
7.044/2003, com a alteração da Lei Municipal n.º 7.208/2003, deverá, obrigatoriamente, durante o período de inscrições,
preencher requerimento na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de
Taunay, n.º 950, Bairro da Ronda, Ponta Grossa – PR e protocolar cópia autenticada de certidão expedida por Bancos de Sangue
ou Instituições de Saúde vinculada ao SUS (Sistema Único de Saúde), de reconhecida idoneidade.

2.5 – O candidato carente, que optar por realizar a inscrição com o benefício conferido pela Lei Municipal n.º 7.938/2004,
regulamentada pelo Decreto n.º 1.335/2007, deverá, obrigatoriamente, durante o período de inscrições, preencher requerimento
na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, n.º 950, Bairro da
Ronda, Ponta Grossa – PR e protocolar cópia do Cartão de Identificação Social.

2.6 – Para as solicitações de isenção da taxa de inscrição, as cópias dos docu-mentos exigidos poderão ser autenticadas
por servidor da Prefeitura do Município de Ponta Grossa.

2.7 – Não será aceita inscrição por via postal, fax ou correio eletrônico.
2.8 – Não será admitida a inscrição condicional e/ou extemporânea.
2.9 – A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação pelo candidato de todas as

condições estabelecidas neste Edital, declarando com o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição que tem ciência e
concorda que, quando convocado, deverá entregar todos os documentos comprobatórios exigidos para o cargo, por ocasião da
contratação.

2.10 – O boleto bancário referido no subitem 2.2 (dois ponto dois) deverá ser impresso pelo candidato, após
a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição.

2.11 – As inscrições realizadas com pagamento após a data citada no item 2.2 (dois ponto dois) serão indeferidas.
2.12 – No caso do pagamento da taxa de inscrição ser realizado com cheque que venha a ser devolvido por

qualquer motivo, a Comissão Especial do Concurso Público reserva-se ao direito de indeferir a inscrição e tomar as medidas legais
cabíveis.

2.13 – A inscrição somente será considerada confirmada após a identificação eletrônica do pagamento da taxa.
2.14 – O comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato, devendo

ser apresentado quando houver necessidade.
2.15 – O Município de Ponta Grossa e a empresa contratada para a organização do Concurso Público não se

responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação e congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.

2.16 – As informações prestadas no pedido de inscrição via Internet, mesmo as prestadas por meio da Agência
do Trabalhador de Ponta Grossa, serão de exclusiva responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão Especial do Concurso
Público do direito de excluir do certame o candidato que não preencher o formulário de forma completa e correta, pressupondo-
se, pela formalização desses atos, o conhecimento pormenorizado deste Edital, com a consequente aceitação de todos os seus
termos.

2.17 – A declaração falsa ou inexata de dados constantes da Ficha de Inscrição acarretará em insubsistência
da inscrição, nulidade de aprovação e/ou da classificação, além da perda dos direitos, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis.

2.18 – O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas
deverá especificar no formulário de inscrição quais os recursos especiais necessários, indicando-os claramente. O não preenchimento
do formulário implicará a não concessão do auxílio no dia da realização das provas.

2.19 – A solicitação de atendimento especial será analisada e atendida obedecendo aos critérios de viabilidade
e de razoabilidade.

2.20 – É de competência da Comissão do Concurso Público o indeferimento das inscrições que não atenderem
às exigências do presente Edital. As inscrições indeferidas serão afixadas em Edital na Prefeitura do Município de Ponta Grossa,
situada na Avenida Visconde de Taunay, n.º 950, Bairro da Ronda, Ponta Grossa – PR, e divulgadas no endereço eletrônico
www.itedes.com.br/concursos a partir do dia 25 de janeiro de 2011.

2.21 – O candidato poderá recorrer do indeferimento da inscrição, mediante requerimento devidamente
fundamentado, dirigido ao Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, protocolando-o até às 18h do dia 28 de
janeiro de 2011, na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay,
n.º 950, Bairro da Ronda, Ponta Grossa – PR.

2.22 – Será publicado, no dia 1 de fevereiro de 2011, em Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico,
a relação dos candidatos que tiveram as inscrições deferidas.

2.23 – Na hipótese do candidato não constar como inscrito no Concurso Público, pelo motivo de eventual
ausência de informação do banco responsável pela cobrança da taxa de inscrição, o candidato deverá comprovar o pagamento
da taxa de inscrição até às 18h do dia 1 de fevereiro de 2011.

3 – DAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA A CONTRATAÇÃO
3.1 – No ato da inscrição o candidato deverá:
3.1.1 – Possuir Cédula de Identidade (RG).
3.1.2 – Possuir Cadastro de Pessoa Física na Secretaria da Receita Federal (CPF).
3.1.3 – Ser brasileiro nato ou naturalizado.
3.1.4 – Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar.
3.1.5 – Estar em gozo dos direitos civis e políticos.
3.1.6 – Gozar de boa saúde física e mental.
3.1.7 – Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração pública direta ou indireta de qualquer

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

3.1.8 – Não ter registro de antecedentes criminais.
.

4 – CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO EMPREGO
4.1 – Além das condições comuns para todos os empregos e dos requisitos solicitados na inscrição:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) estar em gozo dos direitos políticos;
c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
4.2 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO:

4.2.1 – Para os empregos de Educador Social Masculino e Feminino: possuir diploma ou certificado de conclusão do
Ensino Médio e possuir experiência em informática básica.

4.2.2 – Para o emprego de Auxiliar de Cirurgião Dentista: possuir diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio
e possuir certificado de conclusão do Curso de Auxiliar de Cirurgião Dentista.

4.2.3 – Para o emprego de Técnico em Higiene Dental: possuir diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio e
possuir certificado de conclusão do Curso Técnico em Higiene Dental.

4.3 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS EMPREGOS DE NÍVEL PRÁTICO:

4.3.1 – Para os empregos de Calceteiro, Chefe de Turma, Encanador, Mecânico, Pedreiro e Pintor de Paredes:
conclusão do Ensino Fundamental I, comprovado mediante apresentação do respectivo certificado emitido por Instituição autorizada
pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura).

4.3.2 – Para o emprego de Motorista: conclusão do Ensino Fundamental I, comprovado mediante apresentação do
respectivo certificado emitido por instituição autorizada pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) e possuir Carteira Nacional
de Habilitação Categoria “B”.

4.3.3 – Para o emprego de Motorista de Caminhão: conclusão do Ensino Fundamental I, comprovado mediante apresentação
do respectivo certificado emitido por instituição autorizada pelo MEC e possuir Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “C”,
com tempo de habilitação no mínimo de 2 ( dois ) anos.

4.3.4 – Para o emprego de Motorista de Trucado: conclusão do Ensino Fundamental I, comprovado mediante apresentação
do respectivo certificado emitido por Instituição autorizada pelo MEC e possuir Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “E”.

4.3.5 – Para o emprego de Motorista Plantonista: conclusão do Ensino Fundamental I, comprovado mediante apresentação
do respectivo certificado emitido por Instituição autorizada pelo MEC, possuir Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “E”,
certificado de conclusão do curso de formação de Socorrista em Instituição Oficial e conclusão do curso de Condutores de Veículos
de Emergência em Instituição Oficial.

4.3.6 – Para os empregos de Operador de Pá Carregadeira, Operador de Retro Escavadeira, e Operador de Trator
de Pneus: conclusão do Ensino Fundamental I, comprovado mediante apresentação do respectivo certificado emitido por
Instituição autorizada pelo MEC e possuir Carteira Nacional de Habilitação – Categorias “C”, “D” ou “E”.

4.4 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS EMPREGOS DE APOIO:

4.4.1 – Para os empregos de Ajudante de Mecânico, Lavador / Lubrificador e Trabalhador Braçal: ser alfabetizado,
devendo comprovar no ato da admissão, mediante declaração de próprio punho, que sabe ler e escrever.

4.4.2 – Para o emprego de Zelador: conclusão do Ensino Fundamental I, comprovado mediante apresentação do
respectivo certificado emitido por Instituição autorizada pelo MEC.

4.5 – Além do estabelecido nos itens anteriores, no ato da contratação o candidato deverá:

4.5.1 –  Firmar documento declarando que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos,
funções, empregos e cargos públicos, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e incisos XVI e XVII do artigo
27 da Constituição do Estado do Paraná;

4.5.2 – Apresentar declaração de bens e valores que integram seu patrimônio privado, conforme prescrito no
artigo 32 da Constituição de Estado do Paraná, na Lei Federal n.o 8.429, de 02/06/92, e no Decreto Estadual n.o 2.141, de 12/
02/08.

5 – DAS PROVAS
5.1 – O concurso será composto de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os empregos e de

Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os empregos de Ajudante de Mecânico, Calceteiro, Encanador,
Lavador/Lubrificador, Mecânico, Motorista, Motorista de Caminhão, Motorista de Trucado, Motorista Plantonista, Operador de Pá
Carregadeira, Operador de Retro Escavadeira, Operador de Trator de Pneus, Pedreiro, Pintor de Paredes, Trabalhador Braçal
e Zelador.

5.2 – A Prova Objetiva deve ser realizada por todos os candidatos, sob pena de eliminação do Concurso Público.
5.3 – A Prova Objetiva será realizada na data provável de 6 de fevereiro de 2011.
5.4 – Na data provável de 1 de fevereiro de 2011, será publicado o edital com o local de provas e ensalamento. O Edital

estará disponível na Prefeitura do Município de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, n.º 950, Bairro da Ronda,
Ponta Grossa – PR, e será divulgado no endereço eletrônico www.itedes.com.br/concursos.

5.5 – Será de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local da prova e o comparecimento no correto local
publicado no Edital de Ensalamento.

5.6 – Em hipótese alguma será fornecido o ensalamento via telefone ou e-mail.
5.7 – A duração da prova será de 3 (três) horas, com início às 9 horas e término às 12 horas.
5.8 – O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de

trinta minutos do horário fixado para o início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta (escrita grossa) e documento
de identidade original.

5.9 – Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar o documento de identidade original, na forma
definida neste edital, será automaticamente eliminado do Concurso Público.

5.10 – O documento de identidade deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a
identificação. Não será aceita cópia, mesmo que autenticada.

5.11 – Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares; pelas
Secretarias de Segurança Pública; pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (Conselhos e similares); Passaportes; Certificado de Reservista; Carteira de Trabalho; e Carteira Nacional
de Habilitação (somente o novo modelo, com foto).

5.12– Caso o candidato fique impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial, expedido no máximo de 30 (trinta) dias anteriores à realização das provas e outro documento que contenha fotografia.

5.13 – Não serão aceitos como documentos de identidade: Certidões de Nascimento; Títulos Eleitorais; Carteira
Nacional de Habilitação (modelo antigo, sem foto); Carteiras de Estudante; Carteiras Funcionais; nem documentos ilegíveis, não
identificáveis ou danificados.

5.14 – Após as 8h 55min, horário fixado para o fechamento dos portões de acesso aos locais das provas, não
será permitido, em hipótese alguma, o ingresso de qualquer candidato aos locais de sua realização.

5.15 – Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O candidato não poderá alegar desconhecimento
sobre a data, local e horário da realização da prova como justificativa de sua ausência. O não comparecimento à prova, qualquer
que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação do Concurso Público.

5.16 – Não será aplicada prova, em hipótese alguma, fora do espaço físico, datas e horários predeterminados
em edital ou em comunicado.

5.17 – Acarretará na eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa
de burla a quaisquer das normas para a realização das provas, definidas neste edital, ou em outros relativos ao Concurso Público,
ou nas instruções constantes na capa da prova, bem como o tratamento incorreto ou descortês a qualquer pessoa envolvida na
aplicação das provas.

5.18 – Não será permitida a utilização, nos locais de provas, de aparelhos eletrônicos (máquinas calculadoras,
agendas eletrônicas ou similares, bip, telefone celular, walkman, receptor, gravador, laptops e similares que possam comprometer
a segurança do Concurso Público). Caso o candidato venha a portar qualquer um desses objetos, eles deverão ser desligados
e colocados no chão, embaixo da carteira. O descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do candidato,
caracterizando-se como tentativa de fraude.

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

5.20 – Durante a realização das provas não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre
os candidatos nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.

5.21 – Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em virtude
de afastamento do candidato do local de provas.

5.22 – Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao Teste
Seletivo no estabelecimento de aplicação das provas.

5.23 – Constarão da Prova de Conhecimentos 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 05 (cinco)
alternativas cada, das quais somente uma será aceita como resposta.

5.24 – Para os empregos de Auxiliar de Cirurgião Dentista, Educador Social, Motorista, Motorista de
Caminhão, Motorista de Trucado, Motorista Plantonista, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Retro Escavadeira,
Operador de Trator de Pneus e Técnico em Higiene Dental a prova será composta de 15 (quinze) questões de Língua
Portuguesa e 10 (dez) questões de Matemática, tendo peso de 0,22 (zero vírgula vinte e dois) pontos cada questão, e 15 (quinze)
questões de Conhecimentos Específicos da área de atuação, tendo peso de 0,3 (zero vírgula três) pontos cada questão,
totalizando 10 (dez) pontos.

5.25 – Para os empregos de Ajudante de Mecânico, Calceteiro, Chefe de Turma, Encanador, Lavador/
Lubrificador, Mecânico, Pedreiro, Pintor de Paredes, Trabalhador Braçal e Zelador a prova será composta de 15 (quinze)
questões de Língua Portuguesa, 15 (quinze) questões de Matemática e 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais, tendo peso
de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos cada questão, totalizando 10 (dez) pontos.

5.26 – O conteúdo programático da Prova de Conhecimentos consta do Anexo II deste Edital.
5.27 – O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, que será

o único instrumento válido para a sua correção, sendo que o prejuízo advindo do preenchimento incorreto será de inteira
responsabilidade do candidato. O preenchimento da Folha de Respostas deve ser realizado com caneta esferográfica azul ou
preta, de escrita grossa.

5.28 – O candidato não deve amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua Folha de
Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.

5.29 – É vedada a substituição da Folha de Respostas decorrente de erro cometido por candidato.
5.30 – É de inteira responsabilidade do candidato o prejuízo advindo de marcação efetuada incorretamente na

Folha de Respostas.
5.31 – Na correção da Folha de Respostas, será atribuída a pontuação zero à questão com mais de uma opção

assinalada, sem opção assinalada ou com rasura.
5.32 – Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, a Folha de Respostas

devidamente assinada. Somente poderá levar o caderno de provas o candidato que permanecer na sala por, no mínimo, duas
horas após o início da Prova Objetiva.

5.33 – O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização das provas por, no mínimo,
uma hora após o início da Prova Objetiva. A inobservância deste item acarretará a não correção da prova e, consequentemente,
a eliminação do candidato no Concurso Público.

5.34 – Não será permitido ao candidato que ainda estiver realizando a prova ausentar-se do recinto, a não ser
em caso especial e acompanhado por um componente da equipe de aplicação do Concurso Público.

5.35 – A Prova Objetiva, como está explícito no subitem 5.7 (cinco ponto sete), terá duração de 03 (três) horas,
incluído nesse tempo a identificação do candidato e o preenchimento da Folha de Respostas.

5.36 – Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a Folha de Respostas ao mesmo tempo,
assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da sala.

5.37 – O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova ou a candidata que tiver
necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá realizar a solicitação na ficha de inscrição ou proceder
solicitação, até dois dias úteis antes da realização da prova, na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,
situada na Avenida Visconde de Taunay, n.º 950, Bairro da Ronda, Ponta Grossa – PR. A candidata que tiver necessidade de
amamentar deverá levar, no dia da prova, um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será
responsável pela guarda da criança, não havendo prorrogação do horário de realização da prova em razão de tal providência.

5.38 – O caderno de provas e o gabarito serão afixados em Edital na Prefeitura do Município de Ponta Grossa
e divulgados no endereço eletrônico www.itedes.com.br/concursos na data provável de 7 de fevereiro de 2011, a partir das
15 horas.

5.39 – Os candidatos aos empregos de Ajudante de Mecânico, Calceteiro, Encanador, Lavador/Lubrificador,
Mecânico, Motorista, Motorista de Caminhão, Motorista de Trucado, Motorista Plantonista, Operador de Pá Carregadeira,
Operador de Retro Escavadeira, Operador de Trator de Pneus, Pedreiro, Pintor de Paredes, Trabalhador Braçal e
Zelador, classificados na Prova Objetiva (que obtiverem nota igual ou superior a cinco pontos), deverão prestar a Prova Prática
que será realizada na data provável de 27 de fevereiro de 2011 em horário e local a serem divulgados na Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa e no endereço eletrônico www.itedes.com.br/concursos, na data provável de 22 de fevereiro de 2011.

5.40 – Para realizar a Prova Prática o Candidato deverá apresentar um documento de identidade original,
conforme o subitem 5.11 (cinco ponto onze) deste Edital. Para os cargos de motorista e operador de máquinas deverá apresentar,
também, a Carteira Nacional de Habilitação, de categoria conforme o veículo que irá conduzir.

5.41 – A Prova Prática terá caráter classificatório e eliminatório, sendo o candidato que atingir pontuação menor
do que 5 (cinco) pontos considerado INAPTO para a função e consequentemente eliminado do Concurso Público.

5.42 – A pontuação máxima na Prova Prática será de 10 (dez) pontos, sendo descontados os pontos relativos
às faltas/falhas dos candidatos conforme estabelecido no Anexo III deste Edital.

5.43 – A Prova Prática consiste: para os empregos de motorista em dirigir um veículo, específico do cargo em
que se inscreveu, em um percurso que será designado no dia da prova, para os empregos de operadores de máquinas em
demonstrar habilidade e conhecimento prático na operação da máquina, específica do cargo em que se inscreveu, e para os
demais empregos na execução de tarefas práticas atinentes ao cargo, devendo demonstrar habilidade, organização, eficiência/
qualidade, conhecimento prático e rapidez na execução da tarefa proposta.

5.44 – Os critérios de pontuação da Prova Prática estão descritos no Anexo III deste Edital.

6 – DA CLASSIFICAÇÃO
6.1 – Para os candidatos aos empregos que há exigência somente de Prova Objetiva, serão considerados classificados

aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 5 (cinco) pontos.
6.2 – Para os candidatos aos empregos que há exigência de Prova Objetiva e Prova Prática, serão considerados classificados
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somente aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 5 (cinco) pontos na Prova Objetiva e na Prova Prática.
6.3 – Para os candidatos aos empregos que há exigência de Prova Objetiva e Prova Prática, a pontuação final será derivada

da pontuação alcançada pelos candidatos na Prova Objetiva e na Prova Prática, de acordo com a seguinte ponderação:

Pontuação Final = ( PO X 3 )  + ( PP X 1 )
                                                    4

Sendo: PO = pontuação na Prova Objetiva
PP = pontuação na Prova Prática

6.4 – A pontuação final constituirá o resultado final do candidato para critérios de classificação.

7 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1 – Em caso de empate na pontuação final do Concurso Público, terá preferência na classificação o candidato que, na

seguinte ordem:
a) tiver idade superior a 60 (sessenta) anos, como determina o artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, sendo

que no caso de empate entre dois idosos, terá preferência o de idade mais elevada, considerando-se ano, mês e dia de
nascimento;

b) obtiver, na Prova Objetiva, maior pontuação em Língua Portuguesa;
c) obtiver maior idade, para candidatos não enquadrados na letra “a” deste item, considerando ano, mês e dia de

nascimento.

8 – DO RESULTADO FINAL:
8.1 – A divulgação do resultado final está prevista para o dia 4 de março de 2011.
8.2 – O resultado final do Concurso Público será publicado no Diário Oficial da Prefeitura do Município de Ponta Grossa e

divulgado nos sites www.pontagrossa.pr.gov.br e www.itedes.com.br/concursos.

9 – DOS RECURSOS
9.1 – Será admitido recurso sobre este Edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua publicação. O recurso

deve ser dirigido ao Senhor Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos e protocolado na Praça de Atendimento da
Prefeitura do Município de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, n.º 950, Bairro da Ronda, Ponta Grossa – PR.

9.2 – Também serão admitidos recursos quanto ao indeferimento da inscrição, à formulação das questões da prova, à
opção considerada como certa na Prova Objetiva, ao resultado da Prova Objetiva, ao resultado da Prova Prática e ao resultado
final do Concurso Público.

9.3 – Os recursos deverão ser interpostos no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a concretização do evento que lhes
disser respeito, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente à publicação do ato.

9.4 – Somente serão apreciados recursos devidamente fundamentados, interpostos dentro do prazo e com indicação do
número do Edital que regulamenta o Concurso Público, nome do candidato, número de inscrição e indicação do cargo ao qual
concorre o candidato.

9.5 – Os recursos deverão ser dirigidos ao Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos e protocolados no
Protocolo Geral da Praça de Atendimento da Prefeitura do Município de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay,
n.º 950, Bairro da Ronda, Ponta Grossa – PR, no horário das 9h às 18h.

9.6 – O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) na Prova Objetiva será(ão) atribuído(s) a todos
os candidatos que efetivamente realizaram o Concurso Público, alterando suas classificações quando for o caso, independentemente
de terem impetrado recurso.

9.7 – Não serão aceitos recursos interpostos por qualquer outro meio que não seja o especificado neste Edital.
9.8 – Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e (ou) recursos de gabarito

oficial definitivo.
9.9 – Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto da Folha de Respostas

da Prova Objetiva.
9.10 – Serão indeferidos os requerimentos não fundamentados ou interpostos fora do prazo estabelecido.
9.11 – O resultado da análise do recurso será comunicado, exclusivamente ao requisitante, nos próprios autos

do recurso.

10 – CONDIÇÕES ADICIONAIS
10.1 – A classificação do candidato não implica na sua imediata admissão no quadro de servidores, mas esta

quando se der, obedecerá a ordem rigorosa de classificação.
10.2 – O candidato classificado e convocado para a contratação, se for de sua conveniência, poderá requerer

o seu deslocamento para o final da lista, uma única vez, mediante pedido a ser efetuado em formulário próprio, fornecido pelo
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Ponta Grossa.

10.3 – A admissão do candidato aprovado estará condicionada ao exame médico pré admissional.
10.4 – O concurso terá validade por 2 (dois) anos, prorrogáveis por mais 2 (dois) anos a critério da administração,

período em que poderão ser convocados os demais candidatos classificados, obedecendo-se a ordem de classificação.
10.5 – Casos omissos ao presente regulamento terão sua resolução a cargo da Banca Examinadora designada

pelo Exmo. Prefeito Municipal, a luz das disposições do Regulamento Geral de Concursos e demais disposições aplicáveis.

11 – OUTRAS INFORMAÇÕES
11.1 – É dever do candidato conhecer o presente regulamento, do que se dará ciência e concordância pelo

simples pagamento da taxa de inscrição através do bloqueto bancário impresso pelo próprio candidato.
11.2 – Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, fora da data, do local e/ou horário pré-determinados

neste regulamento.
11.3 – O não comparecimento para a realização das etapas a que esteja habilitado no concurso público objeto

deste regulamento, implicará em eliminação automática do candidato.
11.4 – Não haverá segunda chamada para a realização das provas.
11.5 – Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização

de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, que não os permitidos, e/ou qualquer outro material de
consulta.

11.6 – Não será permitida a entrada no local de provas de candidatos portando armas.
11.7 – Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso público, o candidato que durante

a realização da prova:
11.7.1 – Utilizar aparelhos eletrônicos (telefone celular, bip, walkman, receptor, gravador, pagers, etc.).
11.7.2 – Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;
11.7.3 – Faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com

outro candidato;
11.7.4 – Não será permitido, no dia da realização da prova, o uso de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, walkman,

notebook, receptor, gravador e outros aparelhos eletrônicos, etc). O descumprimento por parte do candidato de qualquer
determinação dos fiscais com relação à atitude a ser tomada com aparelhos eletrônicos, implicará a eliminação do candidato,
caracterizando–se como tentativa de fraude.

11.7.5 – Não será permitida, durante a realização da Prova Objetiva, a utilização de gorros, bonés, óculos escuros e de
relógios, os quais deverão ser guardados pelos candidatos em local que impeça sua visibilidade.

12 – DAS PUBLICAÇÕES:
12.1 – Todos os Editais, avisos e o resultado final do presente Concurso Público serão publicados no Diário Oficial

da Prefeitura do Município de Ponta Grossa e divulgados nos sites www.pontagrossa.pr.gov.br e www.itedes.com.br/concursos.

 Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 22 de dezembro de 2010.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL ( THD )
Atribuições

· Sob a supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, nos usuários para
o atendimento clínicos, como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica de flúor, selante,
raspagem, alisamentos e polimentos, bochechos com flúor, entre outros;

· Inserir e distribuir no preparo cavitario materiais odontológicos na restauração dentaria direta;
· Realizar isolamento de campo operatório;
· Remover sutura;
· Ensinar técnicas de higiene dental e realizar a prevenção das doenças bucais Poe meio de aplicação tópica de flúor,

conforme orientação do Cirurgião dentista;
· Participar do treinamento e capacitação de ACD e agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde;
· Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos;
· Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal.

AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA ( ACD )
Atribuições:

· Realizar limpeza, assepsia, desinfeccão e esterilização do instrumental, e equipamentos Odontológicos e do ambiente
de trabalho;

· Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos
odontológicos;

· Preparo do paciente para o atendimento;
· Manipular materiais restauradores;
· Preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho;
· Instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho a quatro mãos);
· Agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento;
· Acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no tocante à saúde bucal;
· Adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção;
· Controlar estoque de material.

EDUCADOR SOCIAL
Atribuições:

· Realizar visitas em todas as dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, quando necessário;
· No ato do abrigamento da criança e ou adolescente, comunicar à equipe técnica o que for observado nas revistas

(feridas, hematomas, machucaduras ou alteração de comportamento);
· Observar e orientar diariamente a higiene pessoal a cada criança ou adolescente;
· Informar à equipe técnica quando a criança e ou adolescente apresentar qualquer alteração de comportamento;
· Zelar pelos direitos e deveres das crianças e ou adolescentes;
· Tratar a criança ou adolescente com respeito e cidadania;
· Manter vigilância constante no seu turno de trabalho;
· Ética profissional;
· Responsabilizar-se pelo uso dos aparelhos de TV, som, brinquedos, etc.

ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS DE NÍVEL PRÁTICO

CALCETEIRO:
Atribuições:

Executar serviços de preparação e nivelamento do solo dentro da técnica construtiva, assentamento de materiais empregados
no calçamento de vias e passeios, tais como: poliedros regulares e irregulares, lajotas, blocos, pavers, concreto, guias de meio
fio entre outros a serem empregados dentro da execução de pavimentação e manutenção dos pavimentos e passeios existentes.
Preparar pedras destinadas a obras comuns de calçamentos, meios-fios, etc. Trabalhar nos carregamentos e descarregamentos
de pedras.

CHEFE DE TURMA:
Atribuições:

· Consiste no acompanhamento e supervisão direta de turmas de operários na execução de obras e serviços;
· Distribuir, orientar e revisar as atividades exercidas por um grupo de subordinados;
· Participar das tarefas próprias do serviço que acompanhar;
· Receber e controlar materiais e ferramentas, assinalando as ocorrências;
· Preencher boletins de operários, pontos, faltas, ocorrências e tarefas executadas;
· Manter a disciplina entre os subordinados, bem como a ordem no local de trabalho.

ENCANADOR:
Atribuições

· Executar serviços de instalação e consertos em tubulações, encanamentos e aparelhos sanitários em geral e também
aparelhos de distribuição e captação de água.

· Fazer instalações e consertos em encanamentos, caixa d’água e sépticas e aparelhos sanitários.
· Fazer ligações de bombas e reservatórios de água e esgotos.
· Localizar defeitos e fazer reparos em redes existentes.

MECÂNICO:
Atribuições:

Executar a manutenção corretiva e preventiva de veículos como automóveis, caminhões, ônibus e outros, reparando,
substituindo e ajustando as peças defeituosas e utilizando ferramentas comuns e especiais, bancada de testes e outros
equipamentos, para assegurar a esses veículos condições de funcionamento regular. Executar tarefas afins, atendendo as
normas de higiene e segurança do trabalho.

MOTORISTA:
Atribuições:

Dirigir veículos motorizados para transporte de pessoas, responsabilizando-se pela segurança dos passageiros, conduzindo
dentro das normas de trânsito  e segurança, bem como, verificar os itens de manutenção para possibilitar o seu adequado
funcionamento e durabilidade.

MOTORISTA DE CAMINHÃO:
Atribuições:

Guiar automóveis de grande porte (caminhões),  destinados ao transporte de passageiros e de cargas de acordo com as
necessidades, bem como demais equipamentos, dentro das atividades da Secretaria, conduzindo dentro das normas de trânsito
e segurança, bem como, verificar os itens de manutenção para possibilitar o seu adequado funcionamento e durabilidade

MOTORISTA DE TRUCADO:
Atribuições:

Dirigir caminhões do tipo basculante trucado
Zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, bem como solicitar

manutenção quando necessário.
Manter-se atualizado com as normas e legislação de trânsito.

MOTORISTA PLANTONISTA:
Atribuições:

Dirigir ambulâncias; verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização; transportar
pessoas e materiais; orientar o carregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais
transportados; orientar o descarregamento de cargas; zelar pela segurança de passageiros e/ou cargas; fazer pequenos reparos
de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que
necessário; higienizar a ambulância conforme as normas da Secretaria de Vigilância Sanitária; observar os períodos de revisão
e manutenção preventiva do veículo; anotar, segundo o diário de bordo, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos
e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado
e fechado; executar outras tarefas afins a critério de sua chefia imediata.

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA:
Atribuições:

Operar e conduzir o equipamento nos serviços realizados pelo município que exijam sua utilização, assim como operar
equipamentos de perfuração e cortes de rochas; operar equipamentos de escavação e carregamento de terra e similares;
inspecionar as condições operacionais dos equipamentos; zelar pela manutenção da máquina; respeitar as normas técnicas e os
regulamentos do serviço; planejar o trabalho e realizar manutenção básica da pá carregadeira; executar outras tarefas afins.

OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA:
Atribuições:

Operar e conduzir o equipamento nos serviços realizados pelo município que exijam sua utilização, assim como remover solo
e material orgânico; drenar solos, executar a construção de aterros; realizar o acabamento em pavimentos, cravar estacas,
inspecionar as condições operacionais dos aterros, realizar o acabamento em pavimentos; cravar estacas; inspecionar as condições
operacionais dos equipamentos; zelar pela manutenção da máquinas, respeitar as normas técnicas e os regulamentos do serviço;
planejar o trabalho e realizar manutenção básica da retro escavadeira; executar outras atribuições afins.

OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS:
Atribuições:

· Operar Trator de Pneus (Agrícola ou de Esteira), para execução de serviços de escavação, terraplenagem, nivelamento
de solo, pavimentação, conservação de vias, carregamento e descarregamento de material, entre outros;

· Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para
posicioná-la conforme as necessidades do serviço;

· Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de
comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos;

· Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários,
a fim de garantir sua correta execução;

· Observar as normas e medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim
de evitar possíveis acidentes;

· Efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom funcionamento
do equipamento;

· Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após executados,
efetuar os testes necessários;

· Efetuar serviços de aterro, abertura de valas, bueiros, serviços de drenagens e similares;
· Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua atividade ou função, as normas de higiene e de segurança do trabalho;
· Executar outras atribuições afins ou correlatas.

PEDREIRO:
Atribuições:

Executar atividades de construção, manutenção e conservação referentes à parte de edificações de prédios, próprios
públicos e outras atividades afins.

PINTOR DE PAREDES:
Atribuições:
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· Limpar, raspar, lixar e amassar superfícies para pintura;
· Preparar tintas, esmaltes e vernizes;
· Pintar paredes internas e externas e outras superfícies;
· Erguer andaimes;
· Resguardar convenientemente móveis e outros objetos nos trabalhos de pintura;
· Limpar e conservar os materiais e equipamentos utilizados no trabalho.

ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS DE APOIO

AJUDANTE DE MECÂNICO:
Atribuições:

Auxiliar o Mecânico em todas as atividades; desempenhar outras atividades correlatas e afins.

LAVADOR LUBRIFICADOR:
Atribuições:

Executar a lavagem de veículos em geral, efetuando a lubrificação necessária para sua conservação e manutenção.

ZELADOR:
Atribuições:

· Arrumar, limpar, lavar utensílios e dependências internas e externas;
· Abrir e fechar janelas e portas, ligar e desligar luzes, aparelhos, máquinas etc;
· Manter atitude de cordialidade, boa vontade, conduta compatível com a moralidade, firmeza no cumprimento de suas

obrigações, bom senso e espírito colaborativo;

· Comparecer ao local de trabalho com assíduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo e
presteza;

· Requisitar material e controlar o armazenamento, quando necessário;
· Zelar por materiais, máquinas, equipamentos, instrumentos e ferramentas sob sua responsabilidade;
· Exercer outras atividades semelhantes e compatíveis do mesmo grau de dificuldade/ responsabilidade.

TRABALHADOR BRAÇAL:
Atribuições:

· Desenvolver atividades que exijam esforço físico;
· Carregar e descarregar caminhões, móveis e utensílios, equipamentos e materiais de construção;
· Varrer ruas, terrenos e outros logradouros públicos; roçar e capinar; cavar e limpar valas, valetas, bueiros e fossas;

carregar tijolos, telhas cacos e outros;
· Zelar pela guarda e conservação das ferramentas e ou equipamentos de trabalho.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Este anexo faz parte do Edital de Concurso Público n.º 004/2010 da Prefeitura do Município de Ponta Grossa. Diz
respeito aos Programas para as questões da Prova de Conhecimentos.

Questões que porventura envolvam conteúdos de aspectos legais terão por base a legislação em vigor na data de
publicação deste Edital.

O Candidato deve estar atento aos subitens 5.24 e 5.25 do Edital em referência aos conteúdos que serão objeto
da Prova de Conhecimentos para cada cargo.

EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO
Auxiliar de Cirurgião Dentista, Educador Social e Técnico em Higiene Dental

PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA (15 questões)
01. Ortografia Oficial (Obs.: será cobrada a “Nova Ortografia” – Decreto n.º 6.583/2008); 02. Acento Indicativo de Crase;

03. Classes de Palavras: reconhecimento e uso de substantivos, adjetivos, pronomes e verbos; 04. Sintaxe de Colocação; 05.
Concordância Verbal e Nominal; 06. Regência Verbal e Nominal; 07. Termos da oração; 08. Predicação Verbal; 09. Estrutura do
Período: coordenação e subordinação; 10. Nexos oracionais: valor semântico e sintático das conjunções; 11. Semântica; 12.
Sinonímia e Antonímia; 13. Coesão e Coerência; 14. Tipologia e Estrutura de Texto; 15. Variedade Linguística; 16. Compreensão
e Interpretação de Texto.

PROGRAMA DE MATEMÁTICA (10 questões)
01. Equações do 1.º e 2.º graus; 02. Expressões Numéricas; 03. Potenciação e Radiciação; 04. Porcentagem; 05. Regra

de Três; 06. Proporções; 07. Geometria Plana e Espacial; 08. Progressões: aritmética e geométrica; 09. Análise Combinatória:
princípio fundamental da contagem, permutações, arranjos e combinações; 10. Probabilidades: evento, espaço amostral, produto,
soma, condicional.

PROGRAMA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA (15 questões)
01. Papel do ACD dentro da equipe de saúde bucal; 02. Legislação; 03. Biossegurança e controle de infecção em

odontologia; 04. Ergonomia; 05. Conhecimentos sobre os instrumentais odontológicos; 06. Promoção de saúde bucal.

PROGRAMA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EDUCADOR SOCIAL (15 questões)
01. Constituição Federal de 1988 (art. 203 e 204); 02. Lei Federal n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica

da Assistência Social); 03. Resolução n.º 130, de 15 de julho de 2005 (Norma Operacional Básica da Assistência Social); 04.
Resolução n.º 145, de 15 de outubro de 2004 (Política Nacional de Assistência Social); 05. Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente); 06. Lei n.o 10.741, de 1 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); 07. Lei n.º 8.842,
de 04 de janeiro de 1994 (Política Nacional do Idoso); 08. Decreto n.º 914, de 6 de setembro de 1993 (Política Nacional de
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência).

PROGRAMA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL (15 questões)
01. Papel do THD dentro da equipe de saúde bucal; 02. Legislação; 03. Anatomia Bucal; 04. Anatomia Dental; 05. Noções

de primeiros socorros; 06. Noções de radiologia odontológica e técnicas radiográficas intra-bucais; 07. Noções de dentística
restauradora, periodontia, cirurgia bucal e endodontia; 08. Procedimentos clínicos não invasivos; 09. Noções sobre materiais
dentários; 10. Biossegurança e controle de infecção em odontologia; 11. Ergonomia; 12. Técnicas preventivas individuais e
coletivas.

EMPREGOS DE NÍVEL PRÁTICO
Calceteiro, Chefe de Turma, Encanador, Mecânico, Motorista, Motorista de Caminhão, Motorista de Trucado, Motorista

Plantonista, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Retro Escavadeira, Operador de Trator de Pneus, Pedreiro e Pintor de
Paredes

EMPREGOS DE APOIO
Ajudante de Mecânico, Lavador/Lubrificador, Trabalhador Braçal e Zelador

PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA (15 questões)
01. Ortografia Oficial (Obs.: será cobrada a “Nova Ortografia” – Decreto n.º 6.583/2008); 02. Separação de Sílabas; 03.

Acentuação Gráfica; 04. Compreensão e Interpretação de Texto.

PROGRAMA DE MATEMÁTICA (10 ou 15 questões)
01. Teoria dos Conjuntos: elemento, subconjunto, união, intersecção, diferença; 02. Operações numéricas básicas: adição,

subtração, multiplicação e divisão; 03. Aritmética básica: múltiplos, divisores, números primos, MDC, MMC; 04. Números Fracionários;
05. Sistema de Medidas.

PROGRAMA DE CONHECIMENTOS GERAIS – Ajudante de Mecânico, Calceteiro, Chefe de Turma, Encanador, Lavador/
Lubrificador, Mecânico, Pedreiro, Pintor de Paredes, Trabalhador Braçal e Zelador (10 questões)

01. Fundação; Colonização; Fatos e Aspectos Históricos; Localização geográfica e Limites; Extensão Territorial; Distritos e
Localidades; Atividades Econômicas e Histórico Político do Município de Ponta Grossa; 02. Tópicos sobre aspectos de diversas
áreas, tais como economia, educação, energia, meio-ambiente, sociedade, relações internacionais e tecnologia (do Município de
Ponta Grossa, do Estado do Paraná, do Brasil e do Mundo).

PROGRAMA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Motorista, Motorista de Caminhão, Motorista de Trucado, Motorista
Plantonista, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Retro Escavadeira e Operador de Trator de Pneus (15 questões)

01. Os equipamentos de uso obrigatório e de segurança do veículo, do condutor e dos passageiros. 02. Código de Trânsito
Brasileiro Lei 9.503, de 23/09/1997; 03. Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes
do Sistema Nacional de Trânsito.

ANEXO II
PROVA PRÁTICA

1. Prova Prática para os empregos de Motorista:
Para os empregos de Motorista a Prova Prática será realizada de acordo com os critérios da tabela abaixo:

2. Prova Prática para os cargos de Operadores de Máquinas:
Para os cargos de Operadores de Máquinas a Prova Prática será realizada de acordo com os critérios da tabela abaixo:

3. Prova Prática para os cargos de Ajudante de Mecânico, Calceteiro, Encanador, Lavador/Lubrificador, Mecânico,
Pedreiro, Pintor de Paredes, Trabalhador Braçal e Zelador:

EDITAL DE TESTE SELETIVO
N.o 04/2010

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no
processo protocolado sob n.° 3050249 de 01/11/10 da Secretaria Municipal de Assistência Social

TORNA PÚBLICO
que estarão abertas, no período de 27 de dezembro de 2010 a 18 de janeiro de 2011, as inscrições para o  Teste Seletivo

que visa à contratação por prazo determinado, conforme Lei Municipal n.° 8.804 de 26/12/06, para o preenchimento de vagas
do emprego público a seguir relacionado, vinculado ao Programa dos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS:

1. INSTRUÇÕES PRELIMINARES
1.1. As vagas estão vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social.
1.2. O contrato de trabalho será por prazo determinado, enquanto forem mantidos os repasses de recursos do Governo

Federal para custeio do pessoal contratado.
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1.3. Os contratos de trabalho firmados com os candidatos aprovados neste Teste Seletivo, não geram a estabilidade
funcional tratada no artigo 41 da Constituição Federal, nem os seus vencimentos geram qualquer equiparação com o funcionalismo
público municipal previsto na Lei Municipal n.º 4.284/89 e suas alterações.

1.4. É motivo de dispensa sem justa causa a extinção do programa federal de que trata a Lei Municipal n.º 8.804/06.
1.5. Antes de efetuar a inscrição, o interessado deverá conhecer este Edital na íntegra e certificar-se de que preenche

todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo pleiteado, sendo que o pagamento da taxa de inscrição não será devolvido
em hipótese alguma, salvo em caso de anulação plena deste Teste Seletivo.

1.6. Haverá isenção da taxa de inscrição somente nas seguintes hipóteses:
1.6.1. Doador de sangue: desde que faça doação de sangue por, pelo menos, três vezes, comprovado por

declaração do responsável pelo banco de sangue, nos termos da Lei Municipal n.º 7.044/2003, com a alteração da Lei Municipal
n.º 7.208/2003;

1.6.2. Cidadão carente: assim considerado aquele inscrito em programas sociais do Governo Federal, nos
termos da Lei Municipal n.º 7.938/2004 e do Decreto n.º 1.335/2007, comprovado mediante apresentação do respectivo Cartão
de Identificação Social.

Observações: Para ser beneficiado com a isenção da taxa de inscrição, de acordo com o subitem 1.5.1 ou 1.5.2, o
candidato deverá preencher requerimento na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida
Visconde de Taunay, n.º 950, Bairro da Ronda, até a data do término do período de inscrições.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. O pedido de inscrição deverá ser efetuado exclusivamente via Internet, por meio do endereço eletrônico

www.itedes.com.br/concursos, link para o Teste Seletivo da Prefeitura do Município de Ponta Grossa. Serão disponibilizados
computadores com acesso ao portal das inscrições na Agência do Trabalhador, situada na Rua Doutor Penteado de Almeida,
240, Centro, Ponta Grossa – PR, durante os dias úteis do período de inscrições no horário das 08:00 às 16:00 horas.

2.2. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 (setenta reais).
2.3. O candidato doador de sangue, que optar por realizar a inscrição com o benefício conferido pela Lei Municipal n.º

7.044/2003, com a alteração da Lei Municipal n.º 7.208/2003, deverá, obrigatoriamente, durante o período de inscrições,
preencher requerimento na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de
Taunay, n.º 950, Bairro da Ronda, Ponta Grossa – PR e protocolar cópia autenticada de certidão expedida por Bancos de Sangue
ou Instituições de Saúde vinculada ao SUS (Sistema Único de Saúde), de reconhecida idoneidade.

2.4. O candidato carente, que optar por realizar a inscrição com o benefício conferido pela Lei Municipal n.º 7.938/2004,
regulamentada pelo Decreto n.º 1.335/2007, deverá, obrigatoriamente, durante o período de inscrições, preencher requerimento
na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, n.º 950, Bairro da
Ronda, Ponta Grossa – PR e protocolar cópia do Cartão de Identificação Social.

2.5. Para as solicitações de isenção da taxa de inscrição, as cópias dos documentos exigidos poderão ser autenticadas
por servidor da Prefeitura do Município de Ponta Grossa.

2.6. As inscrições deverão ser realizadas no período das 8 horas do dia 27 de dezembro de 2010 às 23 horas do dia
18 de janeiro de 2011, devendo o candidato preencher, obrigatoriamente, de forma completa e correta, todos os campos da
ficha de solicitação de inscrição, fazer a conferência das informações, imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de inscrição em
qualquer agência bancária do território nacional, ou pela Internet via “bankline” até, inclusive, o dia 19 de janeiro de 2011.

2.7. Não será aceita inscrição por via postal, fax ou correio eletrônico.
2.8. Não será admitida a inscrição condicional e/ou extemporânea.
2.9. A inscrição no Teste Seletivo implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação pelo candidato de todas as

condições estabelecidas neste Edital, declarando com o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição que tem ciência e
concorda que, quando convocado, deverá entregar todos os documentos comprobatórios exigidos para o cargo, por ocasião da
contratação.

2.10. O boleto bancário referido no subitem 2.6 (dois ponto seis) deverá ser impresso pelo candidato, após a conclusão
do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição.

2.11. As inscrições realizadas com pagamento após a data citada no item 2.6 (dois ponto seis) serão indeferidas.
2.12. No caso do pagamento da taxa de inscrição ser realizado com cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo,

a Comissão Especial do Teste Seletivo reserva-se ao direito de indeferir a inscrição e tomar as medidas legais cabíveis.
2.13. A inscrição somente será considerada confirmada após a identificação eletrônica do pagamento da taxa.
2.14. O comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato, devendo ser

apresentado quando houver necessidade.
2.15. O Município de Ponta Grossa e a empresa contratada para a organização do Teste Seletivo não se responsabilizam

por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de
dados.

2.16. As informações prestadas no pedido de inscrição via Internet, mesmo as prestadas por meio da Agência do Trabalhador
de Ponta Grossa, serão de exclusiva responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão Especial do Teste Seletivo do direito
de excluir do certame o candidato que não preencher o formulário de forma completa e correta, pressupondo-se, pela formalização
desses atos, o conhecimento pormenorizado deste Edital, com a consequente aceitação de todos os seus termos.

2.17. A declaração falsa ou inexata de dados constantes da Ficha de Inscrição acarretará em insubsistência da inscrição,
nulidade de aprovação e/ou da classificação, além da perda dos direitos, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis.

2.18. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas deverá
especificar no formulário de inscrição quais os recursos especiais necessários, indicando-os claramente. O não preenchimento do
formulário implicará a não concessão do auxílio no dia da realização das provas.

2.19. A solicitação de atendimento especial será analisada e atendida obedecendo aos critérios de viabilidade e de
razoabilidade.

2.20. É de competência da Comissão do Teste Seletivo, por meio de sua Presidência, o indeferimento das inscrições que
não atenderem às exigências do presente Edital. As inscrições indeferidas serão afixadas em Edital na Prefeitura do Município de
Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, n.º 950, Bairro da Ronda, Ponta Grossa – PR, e divulgadas no endereço
eletrônico www.itedes.com.br/concursos a partir do dia 25 de janeiro de 2011.

2.21. O candidato poderá recorrer do indeferimento da inscrição, mediante requerimento devidamente fundamentado,
dirigido ao Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, protocolando-o até às 18h do dia 28 de janeiro de 2011,
na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, n.º 950, Bairro da
Ronda, Ponta Grossa – PR.

3. DAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA A CONTRATAÇÃO
3.1. No ato da contratação o candidato deverá:
 a) possuir Cédula de Identidade (RG);
 b) possuir Cadastro de Pessoa Física da Secretaria da Receita Federal (CPF);
 c) ser brasileiro nato ou naturalizado;
 d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, no caso dos candidatos do sexo masculino;
 e) estar em gozo dos direitos civis e políticos;
 f) não estar impedido de exercer função pública por decisão judicial ou administrativa;
 g) possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de Psicologia, e estar regularmente inscrito no Conselho

Regional de Psicologia;
 h) não ter outros vínculos públicos, excetuando-se na condição de acumulação legal de cargos prevista no art. 37, inciso

XVI, da Constituição Federal.

4. DAS ETAPAS DO TESTE SELETIVO

4.1. PROVA OBJETIVA
4.1.1. A Prova Objetiva será realizada na data provável de 6 de fevereiro de 2011.
4.1.2. Na data provável de 1 de fevereiro de 2011, será publicado o edital com o local de provas e ensalamento.

O Edital estará disponível na Prefeitura do Município de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, n.º 950, Bairro
da Ronda, Ponta Grossa – PR, e será divulgado no endereço eletrônico www.itedes.com.br/concursos.

4.1.3. Será de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local da prova e o comparecimento no
correto local publicado no Edital de Ensalamento.

4.1.4. Em hipótese alguma será fornecido o ensalamento via telefone ou e-mail.
4.1.5. A duração da prova será de 3 (três) horas, com início às 9 horas e término às 12 horas.
4.1.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência

mínima de trinta minutos do horário fixado para o início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta (escrita grossa)
e documento de identidade original.

4.1.7. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar o documento de identidade
original, na forma definida neste edital, será automaticamente eliminado do Teste Seletivo.

4.1.8. O documento de identidade deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a
identificação. Não será aceita cópia, mesmo que autenticada.

4.1.9. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares; pelas
Secretarias de Segurança Pública; pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (Conselhos e similares); Passaportes; Certificado de Reservista; Carteira de Trabalho; e Carteira Nacional
de Habilitação (somente o novo modelo, com foto).

4.1.10. Caso o candidato fique impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência
em órgão policial, expedido no máximo de 30 (trinta) dias anteriores à realização das provas e outro documento que contenha
fotografia.

4.1.11. Não serão aceitos como documentos de identidade: Certidões de Nascimento; Títulos Eleitorais; Carteira
Nacional de Habilitação (modelo antigo, sem foto); Carteiras de Estudante; Carteiras Funcionais; nem documentos ilegíveis, não
identificáveis ou danificados.

4.1.12. Após as 8h 55min, horário fixado para o fechamento dos portões de acesso aos locais das provas, não
será permitido, em hipótese alguma, o ingresso de qualquer candidato aos locais de sua realização.

4.1.13. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O candidato não poderá alegar desconhecimento
sobre a data, local e horário da realização da prova como justificativa de sua ausência. O não comparecimento à prova, qualquer
que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação do Teste Seletivo.

4.1.14. Não será aplicada prova, em hipótese alguma, fora do espaço físico, datas e horários predeterminados
em edital ou em comunicado.

4.1.15. Acarretará na eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa
de burla a quaisquer das normas para a realização das provas, definidas neste edital, ou em outros relativos ao Teste Seletivo,
ou nas instruções constantes na capa da prova, bem como o tratamento incorreto ou descortês a qualquer pessoa envolvida na
aplicação das provas.

4.1.16. Não será permitida a utilização, nos locais de provas, de aparelhos eletrônicos (máquinas calculadoras,
agendas eletrônicas ou similares, bip, telefone celular, walkman, receptor, gravador, laptops e similares que possam comprometer
a segurança do Teste Seletivo). Caso o candidato venha a portar qualquer um desses objetos, eles deverão ser desligados e
colocados no chão, embaixo da carteira. O descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do candidato, caracterizando-
se como tentativa de fraude.

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

4.1.18. Durante a realização das provas não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre
os candidatos nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.

4.1.19. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em virtude
de afastamento do candidato do local de provas.

4.1.20. Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao Teste
Seletivo no estabelecimento de aplicação das provas.

4.1.21. Constarão da Prova de Conhecimentos 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 05 (cinco)
alternativas cada, das quais somente uma será aceita como resposta. A prova será composta de 10 (dez) questões de Língua
Portuguesa e 10 (dez) questões de Legislação Específica, tendo peso de 0,2 (zero vírgula dois) pontos cada questão, e 20 (vinte)
questões de Conhecimentos Específicos da área de atuação, tendo peso de 0,3 (zero vírgula três) pontos cada questão,
totalizando 10 (dez) pontos.

4.1.22. O conteúdo programático da Prova de Conhecimentos consta do Anexo Único deste Edital.
4.1.23. O candidato deverá transcrever as respostas da prova de conhecimentos para a Folha de Respostas,

que será o único instrumento válido para a sua correção, sendo que o prejuízo advindo do preenchimento incorreto será de inteira
responsabilidade do candidato. O preenchimento da Folha de Respostas deve ser realizado com caneta esferográfica azul ou
preta, de escrita grossa.

4.1.24. O candidato não deve amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua Folha de
Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.

4.1.25. É vedada a substituição da Folha de Respostas decorrente de erro cometido por candidato.
4.1.26. É de inteira responsabilidade do candidato o prejuízo advindo de marcação efetuada incorretamente na

Folha de Respostas.
4.1.27. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída a pontuação zero à questão com mais de uma opção

assinalada, sem opção assinalada ou com rasura.
4.1.28. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, a Folha de Respostas

devidamente assinada. Somente poderá levar o caderno de provas o candidato que permanecer na sala por, no mínimo, duas
horas após o início da Prova Objetiva.

4.1.29. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização das provas por, no mínimo,
uma hora após o início da Prova Objetiva. A inobservância deste item acarretará a não correção da prova e, consequentemente,
a eliminação do candidato no Teste Seletivo.

4.1.30. Não será permitido ao candidato que ainda estiver realizando a prova ausentar-se do recinto, a não ser
em caso especial e acompanhado por um componente da equipe de aplicação do Teste Seletivo.

4.1.31. A Prova Objetiva, como está explícito no subitem 4.1.5 (quatro ponto um ponto cinco), terá duração de
03 (três) horas, incluído nesse tempo a identificação do candidato e o preenchimento da Folha de Respostas.

4.1.32. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a Folha de Respostas ao mesmo tempo,
assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da sala.

4.1.33. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova ou a candidata que tiver
necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá realizar a solicitação na ficha de inscrição ou proceder
solicitação, até dois dias úteis antes da realização da prova, na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,
situada na Avenida Visconde de Taunay, n.º 950, Bairro da Ronda, Ponta Grossa – PR. A candidata que tiver necessidade de
amamentar deverá levar, no dia da prova, um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será
responsável pela guarda da criança, não havendo prorrogação do horário de realização da prova em razão de tal providência.

4.1.34. O caderno de provas e o gabarito serão afixados em Edital na Prefeitura do Município de Ponta Grossa
e divulgados no site www.itedes.com.br/concursos na data provável de 7 de fevereiro de 2011, a partir das 15 horas.

4.1.35. Serão considerados classificados na 1.ª fase do Teste Seletivo (Prova Objetiva) os candidatos que
obtiverem nota igual ou superior a 5 (cinco) pontos.

4.2. PROVA DE TÍTULOS
4.2.1. Os candidatos classificados na 1.ª fase (Prova Objetiva) participarão da 2.ª fase (Prova de Títulos), que

será realizada mediante análise de títulos, que deverão ser entregues no dia da Prova Objetiva.
4.2.2. Para os fins de aceitação, avaliação e pontuação, será considerado “título” aquele que corresponder,

direta e especificamente, ao cargo pretendido de Psicólogo e, desde que sejam expedidos por entidades reconhecidas pelo
Ministério da Educação ou por Secretarias Estaduais de Educação.

4.2.3. A Prova de Títulos, de caráter exclusivamente classificatório, terá como nota máxima o valor de 10 (dez)
pontos, a ser obtido em conformidade com o seguinte critério de pontuação:

a) Diploma de Doutorado: 10 (dez) pontos;
b) Diploma de Mestrado: 5 (cinco) pontos;
c) Diploma de Curso de Especialização: 2 (dois) pontos;
d) Certificado de Curso de Aperfeiçoamento (mínimo de 60 horas/aula cada): 0,5 (zero vírgula cinco) pontos cada.
4.2.4. O candidato, possuidor de vários títulos, que somados computem um valor superior a 10 (dez) pontos,

deve ter ciência de que a pontuação máxima na Prova de Títulos já foi atingida.
4.2.5. Para participar da Prova de Títulos, o candidato deve comparecer no período compreendido entre as

7h 30min às 8h 30min em sala que será indicada e:
a) entregar, em envelope identificado, a(s) cópia(s) do(s) título(s);
b) apresentar, para fins de conferência o(s) original(is) do(s) título(s) constante(s) do envelope.
4.2.6. O candidato que não entregar a(s) cópia(s) do(s) título(s) em envelope identificado ou não apresentar

o(s) original(is) para conferência não poderá participar da Prova de Títulos.
4.2.7. Não será aceita a entrega de títulos, em hipótese alguma, fora do espaço físico, data e horário

predeterminados.
4.2.8. O(s) original(is) do(s) título(s) será(ão) devolvido(s) para o candidato ao término da Prova Objetiva juntamente

com um protocolo do(s) título(s) que foi(ram) entregue(s).

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
5.1. Serão considerados classificados somente os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5 (cinco) pontos na

Prova Objetiva.
5.2. A pontuação final será derivada da pontuação alcançada pelos candidatos na Prova Objetiva e na Prova de Títulos,

de acordo com a seguinte ponderação:

Pontuação Final = ( PO X 6 )  + ( PT X 1 )
                                                          7
Sendo: PO = pontuação na Prova Objetiva
           PT = pontuação na Prova de Títulos

5.3. A pontuação final constituirá o resultado final do candidato para critérios de classificação.
5.4. Em caso de empate na pontuação final do Teste Seletivo, terá preferência na classificação o candidato que, na

seguinte ordem:
a) tiver idade superior a 60 (sessenta) anos, como determina o artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, sendo
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que no caso de empate entre dois idosos, terá preferência o de idade mais elevada, considerando-se ano, mês e dia de
nascimento;

b) obtiver, na Prova Objetiva, maior pontuação em Conhecimentos Específicos;
c) obtiver, na Prova Objetiva, maior pontuação em Língua Portuguesa;
d) obtiver maior idade, para candidatos não enquadrados na letra “a” deste item, considerando ano, mês e dia de

nascimento.

6. DO RESULTADO FINAL
6.1. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 22 de fevereiro de 2011.
6.2. O resultado final do Teste Seletivo será publicado no Diário Oficial da Prefeitura do Município de Ponta Grossa e

divulgado nos sites www.pontagrossa.pr.gov.br e www.itedes.com.br/concursos.

7. DOS RECURSOS
7.1. Será admitido recurso sobre este Edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua publicação. O recurso

deve ser dirigido ao Senhor Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos e protocolado na Praça de Atendimento da
Prefeitura do Município de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, n.º 950, Bairro da Ronda, Ponta Grossa – PR.

7.2. Também serão admitidos recursos quanto ao indeferimento da inscrição, à formulação das questões da prova, à
opção considerada como certa na Prova Objetiva, ao resultado da Prova Objetiva, ao resultado da Prova de Títulos e ao resultado
final do Teste Seletivo.

7.3. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a concretização do evento que lhes
disser respeito, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente à publicação do ato.

7.4. Somente serão apreciados recursos devidamente fundamentados, interpostos dentro do prazo e com indicação do
número do Edital que regulamenta o Teste Seletivo, nome do candidato, número de inscrição e indicação do cargo ao qual
concorre o candidato.

7.5. Os recursos deverão ser dirigidos ao Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos e protocolados no
Protocolo Geral da Praça de Atendimento da Prefeitura do Município de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay,
n.º 950, Bairro da Ronda, Ponta Grossa – PR, no horário das 9h às 18h.

7.6. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) na Prova Objetiva será(ão) atribuído(s) a todos
os candidatos que efetivamente realizaram o Teste Seletivo, alterando suas classificações quando for o caso, independentemente
de terem impetrado recurso.

7.7. Não serão aceitos recursos interpostos por qualquer outro meio que não seja o especificado neste Edital.
7.8. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e (ou) recursos de gabarito

oficial definitivo.
7.9. Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto da Folha de Respostas

da Prova Objetiva.
7.10. Serão indeferidos os requerimentos não fundamentados ou interpostos fora do prazo estabelecido.
7.11. O resultado da análise do recurso será comunicado, exclusivamente ao requisitante, nos próprios autos do recurso.

8. DO EXAME MÉDICO
8.1. O exame médico pré-admissional determinado pelo médico do trabalho do município terá caráter exclusivamente

eliminatório e será realizado em conformidade com as orientações a serem fornecidas aos candidatos convocados para comparecerem
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Ponta Grossa.

9. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
9.1. De acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, os candidatos aprovados serão convocados

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

9.2. Os requisitos para a contratação são os seguintes:
9.2.1. não possuir antecedentes criminais;
9.2.2. não haver sido demitido do serviço público ou privado por justa causa, mediante inquérito administrativo

ou judicial, nos últimos cinco anos anteriores ao início do período de inscrições deste Teste Seletivo;
9.2.3. ser considerado apto nos exames pré-admissionais;
9.2.4. comprovar os requisitos exigidos para a contratação, descritos no item 3 (três) deste Edital.
9.3. O candidato classificado que, uma vez convocado, não comparecer para a assinatura do contrato de trabalho dentro

do prazo fixado na convocação, será considerado desistente, perdendo os direitos decorrentes da aprovação.
9.4. O candidato classificado e convocado para a contratação, se for de sua conveniência, poderá requerer o seu

deslocamento para o final de lista, uma única vez, mediante pedido a ser efetuado em formulário próprio, fornecido pelo
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Ponta Grossa.

10. DAS PUBLICAÇÕES
10.1. Todos os Editais, avisos e o resultado final do presente Teste Seletivo serão publicados no Diário Oficial da Prefeitura

do Município de Ponta Grossa e divulgados nos sites www.pontagrossa.pr.gov.br e www.itedes.com.br/concursos.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O prazo de validade do presente Teste Seletivo é de 02 (dois) anos, contados a partir da data de publicação de sua

homologação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Poder Executivo Municipal.
11.2. A respeito deste Teste Seletivo não serão fornecidas informações por telefone. Qualquer dúvida relativa ao processo

de inscrição, ao(s) local(is) de prova(s), ao(s) ensalamento(s), à classificação, a gabaritos ou a outros itens do presente Edital
poderão ser sanadas pessoalmente na Prefeitura do Município de Ponta Grossa ou por intermédio do e-mail pg@itedes.com.br

11.3. Não haverá segunda chamada ou repetição de provas. O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre a
data, local e horário da realização de provas, como justificativa de sua ausência. O não comparecimento a provas, qualquer que
seja o motivo, inclusive moléstia, luto ou atraso, caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação do Teste
Seletivo.

11.4. É dever exclusivo do candidato, manter-se informado sobre os eventos e prazos do presente Teste Seletivo.
11.5. A contratação no presente Teste Seletivo seguirá a ordem rigorosa de classificação, não assegurando ao candidato

classificado o direito de ingresso automático no Serviço Público Municipal de Ponta Grossa, ficando a concretização da assinatura
do contrato de trabalho condicionada às observâncias das disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse e conveniência
da Administração. As vagas serão preenchidas na medida em que se fizerem presentes as necessidades e se houver disponibilidades
financeiras e orçamentárias, atendendo o que preconiza a LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

11.6. O contratado poderá, a qualquer momento, ser substituído pelo candidato imediatamente seguinte na classificação,
pelos motivos de falta de desempenho adequado ao Projeto, falta de adaptação ou qualquer outro motivo que prejudique o bom
desempenho do Programa.

11.7. A inscrição no Teste Seletivo vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, por parte do
candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes deste Edital, das quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.

11.8. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo o candidato que, durante a realização
de qualquer uma das provas, faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação de provas.

11.9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo o candidato que, durante a Prova
Objetiva:

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos e/ou que se

comunicar com outro candidato;
c) for surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, pagers, notebook e/ou equipamento similar;
d) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;
e) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de Fiscal;
f) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas;
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
h) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros.
11.10. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer tempo, importarão

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

11.11. O candidato será o único responsável pelos dados constantes em sua Ficha de Inscrição, devendo
notificar a Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos de quaisquer alterações, principalmente de endereço.

11.12. Os candidatos deverão comparecer em data e local a serem divulgados para cumprimento dos atos
administrativos necessários para a contratação, inclusive do exame pré-admissional, sendo que:

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

inerentes ao emprego;
c) a não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital acarretará na eliminação do candidato do Teste

Seletivo.
11.13. Não serão admitidos, em hipótese alguma, pedidos de reconsideração ou recurso do resultado do exame

médico pré-admissional.
11.14. No caso deste Edital vir a sofrer alterações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do

evento que lhes disser respeito, tal circunstância será mencionada em Adendo ao presente Edital, publicado conforme disposto
no item 10 (dez) deste Edital.

11.15. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pelo Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico
e Social – ITEDES e pela Comissão Especial do Teste Seletivo, nomeada pela Portaria n.º 5.770, de 20 de dezembro de 2010.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 21 de dezembro de 2010.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE  RECURSOS HUMANOS

ANEXO ÚNICO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Este anexo faz parte do Edital n.º 04/2010 do Município de Ponta Grossa. Diz respeito aos Conteúdos Programáticos para
as questões da Prova Objetiva.

Questões que envolvam conteúdos de aspectos legais terão por base a legislação em vigor na data de publicação deste
Edital.

PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA (10 questões)
01. Ortografia Oficial (Obs.: será cobrada a “Nova Ortografia” – Decreto n.º 6.583/2008); 02. Acento Indicativo de Crase;

03. Classes de Palavras: reconhecimento e uso de substantivos, adjetivos, pronomes e verbos; 04. Sintaxe de Colocação; 05.
Concordância Verbal e Nominal; 06. Regência Verbal e Nominal; 07. Termos da oração; 08. Predicação Verbal; 09. Estrutura do
Período: coordenação e subordinação; 10. Nexos oracionais: valor semântico e sintático das conjunções; 11. Semântica; 12.
Sinonímia e Antonímia; 13. Coesão e Coerência; 14. Tipologia e Estrutura de Texto; 15. Variedade Linguística; 16. Compreensão
e Interpretação de Texto.

PROGRAMA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (10 questões)
01. Constituição Federal de 1988 (art. 203 e 204); 02. Lei Federal n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica

da Assistência Social); 03. Resolução n.º 130, de 15 de julho de 2005 (Norma Operacional Básica da Assistência Social); 04.
Resolução n.º 145, de 15 de outubro de 2004 (Política Nacional de Assistência Social); 05. Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente); 06. Lei n.o 10.741, de 1 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); 07. Lei n.º 8.842, de
04 de janeiro de 1994 (Política Nacional do Idoso); 08. Decreto n.º 914, de 6 de setembro de 1993 (Política Nacional de
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência).

PROGRAMA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (20 questões)
01. Alterações das funções e estruturas psicológicas; 02. Atividades e papel do psicólogo nas unidades de saúde; 03.

Centros de Referência em Assistência Social (CRAS); 04. Desenvolvimento de programas de educação preventiva nas áreas de
dependência química, doenças sexualmente transmissíveis, problemas sanitários e relações familiares; 05. Desenvolvimento
psicológico e as políticas de saúde de atenção à infância, adolescência, adulto e idoso; 06. Elaboração de documentos; 07.
Equipe multidisciplinar e interdisciplinar e os encaminhamentos de ações de saúde mental (inclusive preventivas) nas unidades de
saúde; 08. Fundamentos de Psicologia Comunitária; 09. Medidas sócio-educativas; 10. Métodos e técnicas de avaliação psicológica;
11. Procedimentos frente a situações específicas da unidade, demonstrando conhecimento e articulação entre as características
específicas do local e das possibilidades de intervenção do psicólogo; 12. Processos psicológicos básicos e seus fundamentos;
13. Psicoterapia breve; 14. Psicoterapia de grupo, individual e combinada; 15. Psicoterapia Familiar e cognitiva; 16. Responsabilidade
social e ambiental; 17. Teorias e sistemas em Psicologia do Desenvolvimento: a infância e a adolescência; 18. Transtornos mentais
e de comportamento; 19. Ética profissional.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Gabinete da Secretária
Of.Circ.nº 078
Em 22/12/2010

Assunto: remoção de professores do Ensino Fundamental

Sra. Professora

A Secretaria Municipal de Educação, ao auditar o Processo de Remoção de Professores, que foi objeto da Sessão Pública
ocorrida nos dias 20 e 21 de dezembro de 2010, detectou que houve uma falha na indicação do número de vagas e sua
decorrente localização. Assim, em nome dos princípios que regem a administração pública, determinou-se a sua invalidação.

Desta forma, fica V.Sª ciente de que, no dia 03 de fevereiro de 2010, no Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa,
às 18 horas, será realizada nova Sessão Pública de Remoção de Professores do Ensino Fundamental para os profissionais
regulamente inscritos, conforme Ofício Circular nº 059/2010, ficando mantido o resultado da remoção para os demais
servidores (professores e assistentes da Educação Infantil, serventes escolares e zeladores).

Em caso de dúvida, entrar em contato com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas-SME, fone: 3220-1232.

Zélia Maria Lopes Marochi
Secretária Municipal de Educação

Professora: _____________________________________
Matrícula: ______________________________________
Ciente:_________________________________________
Data: __________________________________________

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

RESULTADO DA ABERTURA DO ENVELOPE 01 - PLANO DE COMUNICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2010
ÓRGÃO: Autarquia Municipal de Transito e Transporte
OBJETO: Contratação de agencia de publicidade para a Autarquia Municipal de Transito e Transporte.
EMPRESA:  “X” Total de Pontos: 107,40 Média Aritmética: 26,85

Maiores informações na Divisão de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.
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