
EDIÇÃO Nº 1.571 / ANO VII / 08 PÁGINAS 

Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI
Identifi cação profi ssional: MTB/PR 2530

PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2015

L E I S

L   E   I    Nº    12.228, de 09/07/2015
Autoriza o Poder Executivo abrir um 
crédito adicional especial no valor de 
R$ 3.500,00, e dá outras providências.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, 
decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 06 de julho de 2015, a partir 
do Projeto de Lei nº 141/2015, 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 adi-

cional especial no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 
assim discriminado:
0800 – Secretaria Municipal de Saúde 
0802 – Fundo Municipal de Saúde 
1030200611.450 – Aquisição de Equipamentos e Material Perma-
nente para o Programa Rede Brasil Sem Miséria 
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente 
– Rec. 496 R$ 3.500,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, 
será cancelada em igual importância a seguinte dotação do orça-
mento vigente, de conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, 
inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:
0800 – Secretaria Municipal de Saúde 
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1030200612.377 – Teto Municipal Rede Cegonha 
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 
496 – Cr 839  R$ 3.500,00

Art. 3º. Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 
2015, no Anexo I, da Lei nº 11.869, de 24/07/2014, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO, e na Lei nº 11.615, de 18/12/2013, Plano 
Plurianual – PPA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO 10 – SAÚDE
SUBFUN-

ÇÃO 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR A AMBULATORIAL

PROGRAMA 0061 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META 
FÍSICA TOTAL (R$)

1.450

Aquisição de Equipamentos 
e Material Permanente para 
o Programa Rede Brasil Sem 
Miséria

Programa 
Mantido 01 3.500,00

Art. 4º. Ficam reduzidas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 
2015, no Anexo I, da Lei nº 11.869, de 24/07/2014, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO, e na Lei nº 11.615, de 18/12/2013, Plano 
Plurianual – PPA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO 10 – SAÚDE
SUBFUN-

ÇÃO 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR A AMBULATORIAL

PROGRAMA 0061 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PROJ./ATIV. AÇÃO PRODU-
TO

META 
FÍSICA TOTAL (R$)

2.377 Teto Municipal Rede 
Cegonha

Programa 
Mantido 01 3.500,00

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de julho de 
2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EMERSON ERNANI WOYCEICHOSKI
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
L   E   I    Nº    12.229, de 09/07/2015

Autoriza o Poder Executivo a abrir um 
crédito adicional especial no valor de 
R$ 34.400,00, e dá outras providên-
cias.

 CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, 

decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 06 de julho de 2015, a partir 
do Projeto de Lei nº 141/2015, 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$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e 
quatrocentos reais), assim discriminado:
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
1205 – Fundo Municipal de Assistência Social
0824400491.451 – Aquisição e Reposição de Equipamentos e 
Material Permanente para o Programa de Serviço de Proteção e 
Atenção Especializado à Família e Indivíduos – PAEFI 
4490.52.00.0000 – Equip. e Material Permanen-
te – Rec. 0 R$ 3.200,00

4490.52.00.0000 – Equip. e Material Permanen-
te – Rec. 937 R$ 15.600,00

0824400492.325 – Manutenção do Programa de Serviço de Prote-
ção e Atenção Especializado à Família e Indivíduos – PAEFI 
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica 
– Rec. 937 R$ 15.600,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior será 
utilizado Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 937 no 
valor de R$ 31.200,00 e será cancelada em igual importância a 
seguinte dotação do orçamento vigente, de conformidade com o 
disposto no artigo 43, § 1º, inciso II e III da Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964:
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
1204 – Gerência de Proteção Social Especial 
0824300456.005 – Manutenção das Atividades da Gerência de 
Proteção Social Especial 
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – 
Rec. 0 – Cr 1369 R$ 3.200,00

Art. 3º. Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 
2015, no Anexo I, da Lei nº 11.869, de 24/07/201, Lei de Diretri-
zes Orçamentárias - LDO e na Lei nº 11.615, de 18/12/2013, Plano 
Plurianual -PPA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0049 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

PROJ./ATIV. AÇÃO PRODU-
TO

META 
FÍSICA TOTAL (R$)

1.451

Aquisição e Reposição de 
Equipamentos e Material 
Permanente para o Progra-
ma de Serviço de Proteção 
e Atenção Especializado 
à Família e Indivíduos – 
PAEFI

Programa 
Mantido 01 18.800,00

2.325

Manutenção do Programa 
de Serviço de Proteção e 
Atenção Especializado à Fa-
mília e Indivíduos – PAEFI

Programa 
Mantido 01 15.600,00

Art. 4º. Ficam reduzidas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 
2015, no Anexo I, da Lei nº 11.869, de 24/07/2014, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO e na Lei nº 11.615, de 18/12/2013, PPA – Pla-
no Plurianual:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA 0045 – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE 

PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META 
FÍSICA TOTAL (R$)

6.005
Manutenção das Ativida-
des da Gerência de Prote-
ção Social Especial

Programa 
Mantido 01 3.200,00

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de julho de 
2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EMERSON ERNANI WOYCEICHOSKI
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
L   E   I    Nº    12.231, de 09/07/2015

Autoriza o Poder Executivo abrir um 
crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 407.000,00, e dá outras provi-
dências.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, 
decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 08 de julho de 2015, a partir 
do Projeto de Lei nº 143/2015, 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 adi-

cional suplementar no valor de R$ 407.000,00 (quatrocentos e sete 
mil reais), assim discriminado:
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236102152.122 – Manutenção do Transporte Escolar
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. c/ Locomoção 
– Rec. 107 – Cr 1043 R$ 407.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior será 
cancelada em igual importância a seguinte dotação do orçamento 
vigente, em conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, inciso 
III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
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1236100761.195 – Aquisição e Reposição de Equipamentos e Ma-
terial Permanente para o Departamento de Educação
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – 
Rec. 107 – Cr 986  R$ 407.000,00

Art. 3º. Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 
2015, no Anexo I, da Lei nº 11.869, de 24/07/2014, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO, e na Lei nº 11.615, de 18/12/2013, Plano 
Plurianual – PPA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO 12 – EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO 361 – ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA 0215 – TRANSPORTE ESCOLAR

PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META 
FÍSICA TOTAL (R$)

2.122 Manutenção do Transporte 
Escolar

Programa 
Mantido 01 407.000,00

Art. 4º. Ficam reduzidas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 
2015, no Anexo I, da Lei nº 11.869, de 24/07/2014, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO, e na Lei nº 11.615, de 18/12/2013, Plano 
Plurianual – PPA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO 12 – EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO 361 – ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA 0076 – ACESSO MANUTENÇÃO E QUALIDADE ENSINO 
FUNDAMENTAL

PROJ./ATIV. AÇÃO PRODU-
TO

META 
FÍSICA TOTAL (R$)

1.195

Aquisição e Reposição de 
Equipamentos e Material 
Permanente para o Departa-
mento de Educação

Programa 
Mantido 01 407.000,00

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de julho de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EMERSON ERNANI WOYCEICHOSKI
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
L   E   I    Nº    12.232, de 09/07/2015

Autoriza o Poder Executivo abrir um 
crédito adicional especial no valor 
de R$ 594.000,00, e dá outras provi-
dências.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, 
decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 08 de julho de 2015, a partir 
do Projeto de Lei nº 144/2015, 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 adi-

cional especial no valor de R$ 594.000,00 (quinhentos e noventa e 
quatro mil reais), assim discriminado:
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação 
1236601662.326 – Manutenção do Programa Projovem Urbano 2014 
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 160 R$ 350.000,00

3190.13.00.0000 – Obrigações Patronais – Rec. 160 R$ 104.000,00

3190.16.00.0000 – Out. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 160 R$ 5.000,00

3190.94.00.0000 – Ind. e Rest. Trab. – Rec. 160 R$ 20.000,00

3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 160 R$ 20.000,00

3390.32.00.0000 – Mat., B. ou Serv. p/ Dist. Gratuita – Rec. 
160 R$ 20.000,00

3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. c/ Locomoção – Rec. 160 R$ 10.000,00

3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 160 R$ 15.000,00

3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 160 R$ 40.000,00

3390.48.00.0000 – Out. Aux. Financ. P. Físicas – Rec. 160 R$ 10.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de 
conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei nº 
4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados:

        III. Superávit Financeiro na Fonte de Recurso 160 no valor de R$ 
38.760,00.

        IV. Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 160 no valor de R$ 
555.240,00.

Art. 3º. Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 
2015, no Anexo I, da Lei nº 11.869, de 24/07/2014, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO, e na Lei nº 11.615, de 18/12/2013, Plano 
Plurianual – PPA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO 12 – EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO 366 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA 0166 -  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META 
FÍSICA TOTAL (R$)

2.326 Manutenção do Programa 
Projovem Urbano 2014

Programa 
Mantido 01 594.000,00

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
       PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de julho de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EMERSON ERNANI WOYCEICHOSKI
Procurador Geral do Município
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L   E   I    Nº    12.234, de 09/07/2015 
Autoriza o Poder Executivo a repassar 
recursos em favor de entidades, con-
forme especifi ca.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, 
decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 08 de julho de 2015, a partir 
do Projeto de Lei nº 177/2015, 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, fi ca o Poder Executivo Municipal autorizado a 
repassar os recursos previstos em orçamento às entidades abaixo 
relacionadas e da seguinte forma:

 0800 – Secretaria Municipal de Saúde
 0802 – Fundo Municipal de Saúde
 1030300212.101 – Manutenção do Programa de Repasse as Enti-

dades Assistenciais
 3150.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 0 – Cr 851                        

R$         151.244,26
ENTIDADE VALOR 

(R$)
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 80.251.051/0001-25 8.102,00

ASSOCIAÇÃO DE APOIO, ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO 
A COMUNIDADE SURDA – GENY DE JESUS SOUZA RIBAS 
CNPJ: 78.252.269/0001-52

24.472,28

ASSOCIAÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA DE PONTA GROSSA
CNPJ: 77.782.332/0001-08 24.910,00

ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS DE PONTA GROSSA
CNPJ: 79.261.210/0001-93 48.300,00

ORGANIZAÇÃO DOUTORES PALHAÇOS SOS ALEGRIA
CNPJ: 13.311.763/0001-03 45.459,98

3350.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 0 – Cr 853                         
R$         25.338,24

           ENTIDADE VALOR 
(R$)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 80.251.051/0001-25 60,00

ASSOCIAÇÃO DE APOIO, ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO 
A COMUNIDADE SURDA – GENY DE JESUS SOUZA RIBAS 
CNPJ: 78.252.269/0001-52

1.188,22

ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS DE PONTA GROSSA
CNPJ: 79.261.210/0001-93 7.700,00

ORGANIZAÇÃO DOUTORES PALHAÇOS SOS ALEGRIA
CNPJ: 13.311.763/0001-03 16.390,02

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de julho de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EMERSON ERNANI WOYCEICHOSKI
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O  N°  1 0. 3 2 8, de 09/07/2015
Abre um crédito adicional especial no 
valor de R$ 3.500,00.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando 
das atribuições legais, nos termos da Lei n.º 12.228, de 09/07/2015.

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional 
especial no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), assim 
discriminado:
0800 – Secretaria Municipal de Saúde 
0802 – Fundo Municipal de Saúde 
1030200611.450 – Aquisição de Equipamentos e Material Perma-
nente para o Programa Rede Brasil Sem Miséria 
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente 
– Rec. 496 R$ 3.500,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, 
será cancelada em igual importância a seguinte dotação do orça-
mento vigente, de conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, 
inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:
0800 – Secretaria Municipal de Saúde 
0802 – Fundo Municipal de Saúde

1030200612.377 – Teto Municipal Rede Cegonha 

3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 
496 – Cr 839  R$ 3.500,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de julho de 
2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EMERSON ERNANI WOYCEICHOSKI
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
D E C R E T O  N°  1 0. 3 2 9, de 09/07/2015

Abre um crédito adicional especial no 
valor de R$ 34.400,00.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Paraná, usando das atribuições legais, nos termos da Lei n.º 12.229, de 
09/07/2015.

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional 
especial no valor de R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos 
reais), assim discriminado:
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
1205 – Fundo Municipal de Assistência Social
0824400491.451 – Aquisição e Reposição de Equipamentos e 
Material Permanente para o Programa de Serviço de Proteção e 
Atenção Especializado à Família e Indivíduos – PAEFI 
4490.52.00.0000 – Equip. e Material Permanen-
te – Rec. 0 R$ 3.200,00

4490.52.00.0000 – Equip. e Material Permanen-
te – Rec. 937 R$ 15.600,00

0824400492.325 – Manutenção do Programa de Serviço de Prote-
ção e Atenção Especializado à Família e Indivíduos – PAEFI 
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica 
– Rec. 937 R$ 15.600,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior será 

utilizado Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 937 no 
valor de R$ 31.200,00 e será cancelada em igual importância a 
seguinte dotação do orçamento vigente, de conformidade com o 
disposto no artigo 43, § 1º, inciso II e III da Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964:
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
1204 – Gerência de Proteção Social Especial 
0824300456.005 – Manutenção das Atividades da Gerência de 
Proteção Social Especial 
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica 
– Rec. 0 – Cr 1369 R$ 3.200,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de julho de 
2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EMERSON ERNANI WOYCEICHOSKI
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
D E C R E T O  N°  1 0. 3 3 2, de 09/07/2015

Abre um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 407.000,00.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Paraná, usando das atribuições legais, nos termos da Lei n.º 12.231, de 
09/07/2015.

D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional 

suplementar no valor de R$ 407.000,00 (quatrocentos e sete mil 
reais), assim discriminado:
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236102152.122 – Manutenção do Transporte Escolar
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. c/ Locomoção 
– Rec. 107 – Cr 1043 R$ 407.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior será 
cancelada em igual importância a seguinte dotação do orçamento 
vigente, em conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, inciso 
III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236100761.195 – Aquisição e Reposição de Equipamentos e Ma-
terial Permanente para o Departamento de Educação
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – 
Rec. 107 – Cr 986  R$ 407.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de julho de 
2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EMERSON ERNANI WOYCEICHOSKI
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
D E C R E T O  N°  1 0. 3 3 3, de 09/07/2015

Abre um crédito adicional especial no 
valor de R$ 594.000,00.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Paraná, usando das atribuições legais, nos termos da Lei n.º 12.232 de 
09/07/2015.

D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional 

especial no valor de R$ 594.000,00 (quinhentos e noventa e quatro 
mil reais), assim discriminado:
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação 
1236601662.326 – Manutenção do Programa Projovem Urbano 2014 
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 160 R$ 350.000,00

3190.13.00.0000 – Obrigações Patronais – Rec. 160 R$ 104.000,00

3190.16.00.0000 – Out. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 160 R$ 5.000,00

3190.94.00.0000 – Ind. e Rest. Trab. – Rec. 160 R$ 20.000,00

3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 160 R$ 20.000,00

3390.32.00.0000 – Mat., B. ou Serv. p/ Dist. Gratuita – Rec. 
160 R$ 20.000,00

3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. c/ Locomoção – Rec. 160 R$ 10.000,00

3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 160 R$ 15.000,00

3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 160 R$ 40.000,00

3390.48.00.0000 – Out. Aux. Financ. P. Físicas – Rec. 160 R$ 10.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de 
conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei nº 
4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados:

         I. Superávit Financeiro na Fonte de Recurso 160 no valor de R$ 
38.760,00.

        II. Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 160 no valor de R$ 
555.240,00.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de julho de 
2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EMERSON ERNANI WOYCEICHOSKI
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS – REGISTRO DE PREÇOS
Resultado e ata do pregão 079/2015 – Aquisição eventual, através 
do sistema de registro de preços, de Papel Sulfi te A4, branco alcalino, gra-
matura 75/gr – cx com 5000 folhas.
Ata: 162
Pregão:  79/2015    Proc.:  131/2015
Data do Pregão:15/06/15
Validade da ATA:   10 de julho de 2015 até 10 de julho de 2016

Cód. Nome do Fornecedor Telefone
12016 COMERCIAL PAULUS LTDA (41) 36635603
E-mail comercialpaulus@hotmail.com 

CNPJ/CPF 17.665.337/0001-10

Item Qtd Un Descrição MARCA Valor Unit.

1 4.350,00 CX
Papel sulfi te A 4 branco, 
alcalino, gramatura 75/gr.  
Cx com 5000 folhas.

COPIMAX 100,3900

OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se:
- O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitido pelo Departa-
mento de Compras e Declaração de Responsabilidade;
- Se a marca confere com o descrito na ATA;
- Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Decla-
ração de Responsabilidade, anexo III do edital.
Pregoeira: ELIANE DE FREITAS
_____________________________________________________________

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

Pregão, na Forma PRESENCIAL nº 165/2015
Data: 24/07/15
Horário: 10:00 horas
Objeto:  Contratação de empresa para confecção de 40 lonas para mobiliário 
a serem utilizadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.
Valor máximo: R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais). 
Dotação Orçamentária: 

1207 8 243 45 6 14 339039630200

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

JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KÜLLER
Secretário Municipal de Assistência Social

Ponta Grossa, 09 de julho de 2015.
_____________________________________________________________

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

Pregão, na Forma Presencial nº 118/2015
Data: 24/07/15
Horário: 14:00horas
Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas e/ou 
originais de fabrica nas máquinas que compõe a frota da SMOSP
Valor máximo: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
Dotação Orçamentária: 070426782187268/339030399900
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obti-
dos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário 
das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-
6365 ou 3901-1551 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

ALESSANDRO LOZZA DE MORAES
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ponta Grossa, 08 de julho de 2015.
_____________________________________________________________

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

Pregão, na Forma Presencial nº 128/2015
Data: 24/07/15
Horário: 16:00horas
Objeto:  Contratação de empresa para prestação de Serviço de manutenção 
corretiva e preventiva com aplicação de mão de obra qualifi cada nas máqui-
nas da frota da SMOSP
Valor máximo: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). 
Dotação Orçamentária: 
070426782187268/339039199900
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obti-
dos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário 
das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-
6365 ou 3901-1551 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

ALESSANDRO LOZZA DE MORAES
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ponta Grossa, 08 de julho de 2015.
_____________________________________________________________

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

Pregão, na Forma Presencial nº 130/2015
Data: 27/07/15
Horário: 14:00horas
Objeto:  Contratação de empresa para prestação de Serviço de manutenção 
corretiva e preventiva com aplicação de mão de obra qualifi cada nas máqui-
nas da frota da SMOSP
Valor máximo: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). 
Dotação Orçamentária: 070426782187268/339039199900
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obti-
dos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário 
das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-
6365 ou 3901-1551 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

ALESSANDRO LOZZA DE MORAES
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ponta Grossa, 08 de julho de 2015.
_____________________________________________________________

1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL PREGÃO REGISTRO DE 
PREÇO NA FORMA ELETRÔNICA 126/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARA-
NÁ, através de seu Departamento de Compras, torna público a pedido da 
Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista o acatamento à solicitação da 
empresa GRÁFICA RADIAL LTDA, a ABERTURA E 1ª RETIFICAÇÃO AO 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 126/2015.
REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição de material gráfi co para uso 
da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa.
TIPO: Menor preço - Global por Lote
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 07h00min às 13h30min horas do 
dia 24 de julho de 2015.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 13h31min às 
13h59min do dia 24 de julho de 2015.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00min do dia 24 
de julho de 2015.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será obser-
vado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identifi cado”
Valor máximo: R$ 1.549.850,35 (um milhão quinhentos e quarenta e 
nove mil oitocentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).
Dotações Orçamentárias: Constantes do edital do pregão.
O edital retifi cado encontra-se a disposição dos possíveis interessados nos 
sites www.pontagrossa.pr.gov.br>Licitações>Prefeitura>Municipal de Ponta 
Grossa>Pregão eletrônico, bll.org.br e no Departamento de   Compras - Divi-
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são de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Viscon-
de de Taunay. 950, no horário das 12 às 18 horas, telefone (042) 3220-1337. 

ÂNGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 09 de julho de 2015.
_____________________________________________________________

Resultado do Pregão nº 104/2015
Pregão Eletrônico nº 104/2015 – Processo nº 182/2015 – para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios para comercialização nas unidades do Programa 
Mercado da Família, realizado em 23/06/2015.

Lote Item Fornecedor Qtd Unitário  Total

1 1 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPE-
RATIVA 40000 2,3900 95.600,00

Totais por fornecedor:
Fornecedor Valor Total
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 95.600,00

Pregoeira – Rosemari Ferreira
_____________________________________________________________

Resultado do Pregão nº 115/2015
Pregão Eletrônico nº 198/2015 – Processo nº 115/2015 – para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios para comercialização nas unidades do Programa 
Mercado da Família, realizado em 10/06/2015.
Lote Item Fornecedor Qtd Unitário  Total

2 1 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL 2640 1,0200 2.692,80
2 2 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL 3960 1,0200 4.039,20
3 1 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL 7920 1,9900 15.760,80
3 2 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL 9360 1,9900 18.626,40
5 1 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL 4560 2,6400 12.038,40

4 1 CAP COMÉRCIO, LOGÍSTICA E DISTRIBUI-
ÇÃO (SUPERMERCADO EVANDRO LTDE ME) 3180 2,7400 8.713,20

4 2 CAP COMÉRCIO, LOGÍSTICA E DISTRIBUI-
ÇÃO (SUPERMERCADO EVANDRO LTDE ME) 1380 2,7400 3.781,20

1 1 W.A.M. LICITAÇÕES LTDA. - ME 2220 1,8700 4.151,40
1 2 W.A.M. LICITAÇÕES LTDA. - ME 2220 1,8700 4.151,40
1 3 W.A.M. LICITAÇÕES LTDA. - ME 2220 1,8600 4.129,20

Total por fornecedor:
Fornecedor Valor Total
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL 53.157,60
CAP COMÉRCIO, LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO (SUPERMERCADO EVAN-
DRO LTDE ME) 12.494,40

W.A.M. LICITAÇÕES LTDA. - ME 12.432,00

Pregoeira – Rosemari Ferreira

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 409/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
OBJETO: Prestação de serviço referente a instalação, remoção com rea-
dequação interna e externa, montagem e desmontagem, manutenção pre-
ventiva e corretiva de AUTOCLAVES E OSMOSE REVERSA, da Secretaria 
Municipal de Saúde: do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, 
Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, Centro Municipal da Mulher, Laborató-
rio Central, Centro Municipal de Especialidades e SAE/CTA.
VALOR: R$ 201.999,96 (duzentos e um mil novecentos e noventa e nove 
reais e noventa e seis centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão na forma eletrônica n° 199/2014.
_____________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 299/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPA-
RAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execu-
ção, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) 
meses, de 30/07/2015 a 30/07/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 
(doze) meses, fi ca acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira 
do instrumento originário, em R$ 95.980,00 (noventa e cinco mil e novecen-
tos e oitenta reias).

R E C U R S O S
H U M A N O S

EDITAL DE TESTE SELETIVO
Nº 003/2015

Considerando as prescrições do Decreto no 145, de 25/04/89 – Regulamento 
Geral de Concursos, o Secretário Municipal de Recursos Humanos, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no protocolado sob n° 
2810319/2014,

TORNA PÚBLICO

Que estarão abertas, a partir do dia 10 de julho a 10 de agosto de 2015, 
as inscrições para o Teste Seletivo para contratação por prazo determinado 
conforme Lei Municipal n° 10.930, de 30/03/2012, para preenchimento de 
vaga de emprego no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, para 
atuação no Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM 
URBANO, instituído pela Lei Federal n° 11.692, de 10/06/2008, para a função 
prevista no quadro abaixo:
NÍVEL SUPERIOR

Função Exigência Carga
Horária Vaga Remuneração

Bruta mensal
EDUCADOR 
DE QUALIFI-
CAÇÃO PRO-

FISSIONAL 
– TURISMO

a) Bacharelado em Turismo ou estar 
cursando no mínimo 3º ano.

b) Conhecimentos básicos de 
informática.

30 h 1 R$ 1.401,48

EDUCADOR 
DE

FORMAÇÃO
BÁSICA - 
CIÊNCIAS 
HUMANAS

a) Licenciatura plena em História ou 
Geografi a, ou comprovação de estar 
cursando o último período de 
Licenciatura em História ou Geografi a

b) Conhecimentos básicos de 
informática.

30h 1 R$ 1.520,61

EDUCADOR 
DE

FORMAÇÃO
BÁSICA - 

MATEMÁTICA

a) Licenciatura plena em Física ou 
Matemática, ou comprovação de estar 
cursando o último período de 
Licenciatura em Física ou Matemática

b) Conhecimentos básicos de 
informática.

30h 1 R$ 1.520,61

EDUCADOR 
DE

FORMAÇÃO
BÁSICA - 
LÍNGUA 

PORTUGUESA

a) Licenciatura plena em Língua 
Portuguesa, ou comprovação de estar 
cursando o último período de 
Licenciatura em Língua Portuguesa

b) Conhecimentos básicos de 
informática.

30h 1 R$ 1.520,61

1 – DAS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES
1 -  Exercer a docência na Rede Municipal de Ensino, transmitindo os con-

teúdos pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condi-
ções de exercer sua cidadania;

2 -  Exercer atividades técnico-pedagógicas que dão suporte direto às ativi-
dades de ensino;

3 -  Planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo ensino e aprendi-
zagem propondo estratégias metodológicas compatíveis com os progra-
mas a serem operacionalizados;

4 -  Desenvolver o educando para o exercício pleno de sua cidadania, pro-
porcionando a compreensão de coparticipação e corresponsabilidade 
de cidadão perante sua comunidade, Município, Estado e País,  tornan-
do-o  agente  de  transformação social;

5 -  Administrar, planejar, organizar e coordenar a execução de propostas 
administrativo-pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório 
das atividades docentes e discentes.

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA EM ATIVIDADES DE DOCÊNCIA
1 -  Planejar e ministrar aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, 

além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planeja-
mento, à avaliação e ao desenvolvimento profi ssional;

2 -  Avaliar o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar;
3 -  Informar aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica;
4 -  Participar de atividades cívicas, sociais, culturais, esportivas, em festi-

vais ou competições;
5 -  Participar de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;
6 -  Participar do planejamento geral da escola;
7 -  Contribuir para o melhoramento da qualidade do ensino;
8 -  Participar da escolha do livro didático;
9 -  Participar de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógi-

cos, capacitações, cursos e outros eventos da área educacional e cor-
relatos;

10 -  Acompanhar e orientar estagiários;
11 -  Zelar pela integridade física e moral do aluno;
12 -  Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares;
13 - Participar da elaboração de projetos pedagógicos, especialmente da 

elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola;
14 -  Participar de reuniões interdisciplinares;
15 -  Confeccionar material didático;
16 - Realizar atividades extraclasses em bibliotecas, museus, laboratórios e 

outros locais e similares;
17 - Avaliar e participar do encaminhamento dos alunos com defi ciências 

para os setores específicos de atendimento;
18 -  Selecionar, apresentar e revisar conteúdos;
19 -  Participar do processo de inclusão do aluno com defi ciências no ensino 

regular;
20 - Incentivar os alunos a participarem de concursos, jogos escolares, 

festivais esportivos e culturais, feiras de cultura, grêmios estudantis e 
similares;

21 - Realizar atividades de articulação da escola com a família do aluno e a 
comunidade, participar de reuniões com os pais e a comunidade;

22 -  Orientar e incentivar o aluno para a pesquisa;
23 - Participar do conselho de classe;
24 -  Preparar o aluno para o exercício da cidadania;
25 -  Incentivar o gosto pela leitura;
26 -  Desenvolver a autoestima do aluno;
27 -  Participar da elaboração e aplicação do regimento da escola;
28 -  Orientar o aluno quanto à conservação da escola e dos seus materiais 

e equipamentos;
29 -  Contribuir para a aplicação da política pedagógica do Município e para 

o cumprimento da legislação de ensino;
30 -  Propor a aquisição de equipamentos que venham favorecer as ativida-

des de ensino / aprendizagem;
31 -  Planejar e realizar atividades de recuperação para os alunos de menor 

rendimento;
32 -  Analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e eva-

são escolar;
33 -  Participar de estudos e pesquisas em sua área de atuação:
34 -  Manter atualizados os registros de aula, frequência e aproveitamento 

escolar do aluno;
35 -  Zelar pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;
36 -  Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio escolar;
37 -  Apresentar propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino;
38 -  Participar da gestão democrática da unidade escolar;
39 -  Executar outras atividades correlatas.

2 – INSTRUÇÕES PRELIMINARES
2.1 –  As vagas estão vinculadas à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa ou 

conforme defi nido nos regulamentos internos do Poder Executivo.

2.2 –  Durante o prazo de validade do Teste Seletivo, e no caso de 
necessidade do município, os candidatos poderão ser chamados por 
ordem estrita de classifi cação.

2.3 –  A realização da inscrição representará para o candidato a plena 
ciência do conteúdo deste edital e da condição de preenchimento de 
todos os requisitos para o exercício do respectivo emprego público.

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

3 – DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1 – Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para 

o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal – CadÚnico, até a data da inscrição no 
Teste Seletivo, nos termos da Lei Municipal nº 7938/2004 e do Decreto 
Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007, ou comprove que tenha doa-
do sangue nos últimos 2 (dois) anos, anteriores ao dia da publicação 
deste Edital, de acordo com o contido na Lei Municipal nº 7.044/2003 
e Decreto nº 2.099/2008.

3.2 – A solicitação de isenção para o Teste Seletivo do Município de Ponta 
Grossa será realizada somente via internet.

3.3 – Da isenção – CadÚnico:
3.3.1 –  O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:
         a) solicitar no período das 12 h do dia 10 de julho de 2015 às 

12 h do dia 24 de julho de 2015, observado o horário ofi cial 
de Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de 
Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrôni-
co www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-003-2015

         b) Deverá indicar no Requerimento de Isenção o Número de Iden-
tifi cação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico;

3.4 – Da isenção – Doador de Sangue:
 3.4.1 – O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:
         a) solicitar no período das 12 h do dia 10 de julho de 2015 às 

12 h do dia 24 de julho de 2015, observado o horário ofi cial 
de Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de 
Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrôni-
co www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-003-2015;

         b) imprimir e assinar o Requerimento de Isenção;

         c) deverá enviar declaração emitida por Bancos de Sangue ou 
Instituições de Saúde vinculadas ao SUS que comprove que 

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

         d) enviar os documentos comprobatórios elencados nas alíneas 
b e c deste subitem via SEDEX com AR (aviso de recebimento) 
até o dia 24 de julho de 2015 em envelope lacrado endereça-
do à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, com as informa-
ções abaixo:

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA 
GROSSA
AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 – 1º Andar - PON-
TA GROSSA – PR – CEP: 84051-900
Teste Seletivo da Secretaria Municipal de Educação
ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – DOADOR DE 
SANGUE
Nome do Candidato: ____________________________
Emprego: _____________________________________
Nº de Inscrição:_________________________________

3.5 – Para o candidato interessado em obter a isenção da Taxa de Inscrição 
descrita no subitem 3.3 ou 3.4, com defi ciência ou não, que neces-
sitar de atendimento especial durante a realização da prova, deverá 
no ato do pedido de isenção da taxa de inscrição, indicar claramente 
no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição quais os recursos 
especiais necessários. O laudo médico, original ou cópia autenticada, 
deverá ser enviado, via SEDEX com AR (aviso de recebimento), em 
envelope fechado endereçado à PMPG (Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa) Conforme o subitem 5.4 deste Edital;

3.6 – Nos casos previstos nos subitens 3.3 e 3.4 deste Edital a Comissão 
Especial do Teste Seletivo analisará e julgará os pedidos de isenção 
da taxa de inscrição;

3.7 – não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao 
candidato que:

     a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
     b) fraudar e/ou falsifi car qualquer documentação;
     c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos nos subi-

tens 3.3 e 3.4 deste Edital;
     d) não apresentar todos os documentos solicitados.

3.8 – Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de ins-
crição via fax ou via correio eletrônico.

3.9 – A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada na 
data provável de 30 de julho de 2015 no endereço eletrônico www.
pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-003-2015 e será publicado no 
Diário Ofi cial do município.

3.10 – O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição 
indeferida poderá impetrar recurso através do endereço www.
pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-003-2015 no período das 08 h do 
dia 31 de julho de 2015 às 23h59min do dia 03 de agosto de 2015 
através do link Recurso contra o indeferimento do Requerimento de 
Isenção da Taxa de Inscrição.

3.11 – Se após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento 
do requerimento de isenção da taxa, o candidato poderá acessar 
o endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-
003-2015 até às 12h do dia 10 de agosto de 2015, gerar o boleto 
bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento para participar 
do certame.

3.11.1 – O interessado que não tiver seu requerimento de isenção de-
ferido e que não realizar o pagamento do boleto bancário nos 
prazos estabelecidos neste Edital, estará automaticamente 
excluído do certame.

3.11.2 – Os candidatos que tiverem as solicitações de isenção de-
feridas já são considerados devidamente inscritos no Teste 
Seletivo.

4 – DAS VAGAS RESERVADAS PARA AFRODESCENDENTES
4.1 –  Nos termos da Lei Municipal nº 7.696/2004 e Decreto Municipal 

nº 4688/2011, fi ca reservada 10% (dez por cento) das vagas em 
caso de chamamentos posteriores, para o emprego do presente 
concurso aos afro-brasileiros que assim se declararem no ato da 
inscrição.

4.2 –  Considerar-se-á afro-brasileiro aquele que assim se declare ex-
pressamente, identifi cando-se como de cor negra ou parda, per-
tencente à raça/etnia negra de acordo com a legislação em vigor.

4.2.1 – Tal informação integrará os registros cadastrais de ingres-
so de empregados.

4.2.2 – Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-se-á o 
infrator às penas da lei e, se candidato, à anulação 
da inscrição no Teste Seletivo 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, sujeitar-se-á o infrator à pena 
disciplinar de demissão, sendo assegurada, em qualquer 
caso, a ampla defesa.

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

5 – DAS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5.1 – Nos termos da Lei Municipal nº 6.125/1999 e do Decreto Municipal nº 

135/2000 fi ca reservado 10% (dez por cento) das vagas para o em-
prego do presente Teste Seletivo às pessoas com defi ciência física 
ou sensorial.

5.2 – É considerado defi ciente físico ou sensorial o candidato que preencha 
os requisitos da legislação previdenciária vigente ao tempo do Teste 
Seletivo.

5.3 – A avaliação das condições de defi ciência, para admissão ao serviço 
público, será efetuada mediante exame pericial pela Prefeitura Muni-
cipal de Ponta Grossa.

5.4 – O candidato com defi ciência que necessitar de instrumento de ava-
liação diferenciado deverá proceder a solicitação, pelo endereço ele-
trônico www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-003-2015 e enviar 
uma via da solicitação juntamente com os comprovantes médicos 
necessários via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 
10 de agosto de 2015 em envelope fechado endereçado à Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, com as informações abaixo:
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DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ENDEREÇO: AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 – 1º ANDAR
PONTA GROSSA – PR – CEP 84051-900
Teste Seletivo da Secretaria Municipal de Educação
Solicitação de Tratamento Diferenciado – Pessoa Defi ciente/ 
Necessidade de Amamentar
Nome do Candidato: _______________________
Emprego Público: _________________________
Nº da Inscrição: ___________________________

5.5 – O resultado da solicitação referente ao item acima deste Edital será 
divulgado pela Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos 
da PMPG, na data provável de 17 de agosto de 2015, mediante pu-
blicação no Diário Ofi cial do Município e no endereço eletrônico www.
pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-003-2015.

6 – DAS INSCRIÇÕES
6.1 – A inscrição do candidato deverá ser efetuada exclusivamente 

pela Internet, no endereço eletrônico  www.pontagrossa.pr.gov.br/
concursos/ts-003-2015., a partir das 12 horas do dia 10 de julho de 
2015 as 12 horas do dia 10 de agosto de 2015.

 
6.2 –  O candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento 

da taxa de inscrição no valor de R$ 70,00 (Setenta reais) até o dia 11 
de agosto de 2015.

6.3 –  O pagamento da taxa – indispensável para efetivação da inscrição – 
deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou casa lotérica.

6.4 – O candidato terá sua inscrição deferida somente após o recebimento, 
pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através do banco, da 
confi rmação do pagamento de sua taxa de inscrição;

6.5 –  O candidato que pagar mais de uma inscrição terá confi rmada apenas 
a última inscrição realizada, sendo as demais canceladas independen-
temente da data em que os pagamentos tenham sido efetuados;

6.6 –  É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados 
cadastrais informados no ato da inscrição;

6.7 –  Não será admitida a inscrição condicional e/ou extemporânea.

6.8 –  A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova realizada, a 
convocação do candidato para a contratação, desde que verifi cada a 
prática de qualquer ilegalidade, tais como: falsidade nas declarações 
e documentos apresentados ou irregularidade na realização da prova, 
importando tais atitudes na perda dos direitos ao Teste Seletivo 
em desenvolvimento, sem prejuízo de medidas outras de ordem 
administrativa, civil ou criminal.

6.9 – O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço 
eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-003-2015 na data 
provável de 17 de agosto de 2015.

6.10 – Caso o nome do candidato não conste na relação dos inscritos por pa-
gamento não confi rmado, o mesmo deverá enviar até dia 19 de agosto 
de 2015 no endereço abaixo, cópia autenticada do comprovante ban-
cário.

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ENDEREÇO: AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 
PONTA GROSSA – PR – CEP 84051-900
TESTE SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO
Nome do Candidato: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Emprego Público: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nº da Inscrição: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7 – DAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA A INSCRIÇÃO
7.1 – No ato da inscrição o candidato deverá:
     a) possuir Cédula de Identidade (RG);                                                                                                                             
     b) possuir Cadastro de Pessoa Física na Secretaria da Receita Federal 

(CPF);
     c) ser brasileiro nato ou naturalizado;
     d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
     e) estar em gozo dos direitos civis e políticos.

7.2 – Firmar declaração ou ciência de que:
     a) deverá ter completado 18 anos de idade até o dia da contratação;
     b) apresentar os requisitos de escolaridade para o exercício do emprego 

até a data da contratação;
     c) deverá gozar de boa saúde física e mental, mediante a apresentação 

de competente exame admissional;
     d) não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração 

pública direta ou indireta de qualquer unidade da federação ou de 
empresa privada;

     e) não ter registro de antecedentes criminais;
      f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade pela prática 

de atos desabonadores.
Obs. O candidato fi ca ciente de que é civil e criminalmente responsável 

pelas declarações fi rmadas no ato da inscrição, as quais serão 
comprovadas quando da contratação, sob as penas da lei, bem como 
da perda do direito à contratação de que se trata.

8 – DAS ETAPAS DO TESTE SELETIVO
8.1 – O Teste Seletivo para Educador de Qualifi cação Profi ssional – Turismo 

e Educador de Formação Básica constará de 2(duas) etapas, que será 
a prova objetiva e a prova de títulos.

8.2 – A primeira etapa será a prova objetiva que será elaborada pela 
Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, através de sua 
Comissão de Seleção de Concurso, sendo constituída de prova com 
questões objetivas.

8.3 – A prova objetiva de caráter eliminatório e classifi catório será realizada 
na data provável de 26 de agosto de 2015, às 19 horas, na cidade de 
Ponta Grossa, estado do Paraná.

8.4 – Na data provável de 20 de agosto de 2015, será publicado o edital 
com o local de provas e ensalamento no endereço eletrônico www.
pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-003-2015.

8.5 – A prova terá 20 questões objetivas, de múltipla escolha, de caráter 
eliminatório e classifi catório, tendo peso de 3,5 pontos para cada 
resposta correta, totalizando 7,0 pontos. Sendo:

EMPREGO ÁREAS CONSTITUINTES 
DA PROVA Nº DE QUESTÕES

EDUCADOR DE QUALIFI-
CAÇÃO PROFISSIONAL 
– TURISMO e EDUCADOR 
DE FORMAÇÃO BÁSICA

Conhecimentos Específi cos 

Língua Portuguesa 

Matemática

10

5

5

x 3,5

x 3,5

x 3,5
70 pontos

8.6 – Os conteúdos da prova objetiva e as referências bibliográfi cas 
constam no Anexo I deste Edital.

8.7 – Serão de exclusiva responsabilidade do candidato a verifi cação do 
local de prova e o cumprimento dos horários estabelecidos.

8.8 – O acesso ao local de realização da prova será das 18h00min às 
18h45min estando impedido, por qualquer motivo, o ingresso dos 
candidatos ao local de prova após as 18h45min.

8.9 – O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 
da prova munido de caneta esferográfi ca, escrita grossa e tinta azul e 
documento de identidade ofi cial e original.

8.10 – São considerados documentos de identidade as carteiras/e ou 
cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, 
pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e 
conselhos de classe, que, por lei federal valem como documento de 
identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a 
Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da lei 9.503 art. 
159 de 23/09/97.

8.11 – Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso 
na sala de prova: Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira 
Nacional de Habilitação sem foto, Carteira de Estudante, carteiras 
funcionais sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não 
identifi cáveis e/ou danifi cados.

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

8.13 – Não será aplicada prova, em qualquer hipótese, em local, data, ou em 
horário diferente dos determinados nos Editais específi cos.

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

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

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

8.17 – O não comparecimento à prova objetiva implicará na eliminação do 
candidato.

8.18 – O candidato que usar de atitudes de desacato e desrespeito com 
qualquer dos fi scais ou responsáveis pela aplicação da prova será 
excluído do teste seletivo.

8.19 – A duração da prova objetiva será de 2 (duas) hora, incluindo o tempo 
para o preenchimento do cartão de respostas.

8.20 – As respostas das questões objetivas serão transcritas para o cartão 
de respostas com caneta esferográfi ca com tinta azul e escrita 
grossa, conforme as instruções apresentadas no caderno de 
questões.

8.21 – Não serão computadas questões que tiverem respostas não 
assinaladas e/ou assinaladas com rasura no cartão de respostas.

8.22 – O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto 
preenchimento do cartão de respostas e pela sua integridade, pois 
em nenhuma hipótese haverá substituição do mesmo, salvo em caso 
de defeito de impressão.

8.23 – O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após 30 
(trinta) minutos do início da prova objetiva, devendo entregar ao fi scal 
de sala o caderno de questões e o cartão de respostas, ainda na 
carteira em que realizou a prova.

8.24 – Ao fi nal da prova, em cada sala, é obrigatória a saída dos três últimos 
candidatos de forma simultânea, somente após a assinatura da ata 
de encerramento.

8.25 – Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato 
ausentar-se do recinto, a não ser em caso especial e acompanhado 
por um componente da equipe de aplicação do teste seletivo.

8.26 – A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização 
da prova deverá, no dia da prova, levar um acompanhante, que fi cará 
em sala reservada para essa fi nalidade e que será responsável pela 
guarda da criança, não havendo prorrogação do horário de realização 
da prova em razão de tal providência.

8.27 – segunda etapa do teste seletivo será constituída da Prova de Títu-
los, de caráter classifi catório.

8.28 – A Prova de Títulos será realizada pela Secretaria Municipal de Edu-
cação de Ponta Grossa, através de sua Comissão, mediante análise 
do currículo do candidato, que deverá ser entregue acompanhado de 
cópias dos documentos comprobatórios, que serão conferidas com 
os originais na ocasião do recebimento, imediatamente após a pro-
va objetiva.

8.29 – Poderão participar da prova de títulos os candidatos que possuírem 
especialização, mestrado, doutorado ou experiência profi ssional 
compatível ao emprego que concorrem. Os títulos de especialização, 
mestrado e doutorado serão comprovados mediante Certifi cado ou 
Diploma de Conclusão de Curso, expedidos por instituição ofi cial e 
reconhecido pelo MEC, conforme Resolução CNE nº 01, de 03 de 
abril de 2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 08 de junho de 
2007, acompanhados do respectivo histórico escolar, e a experiência 
profi ssional será comprovada conforme o subitem 4.31 deste Edital.  

8.30 – A prova de títulos será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 3,00 (três) 
pontos, de acordo com a Tabela 4.30.1 deste Edital.

TABELA 4.30.1
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ITEM DESCRI-
ÇÃO DO 
TÍTULO

FORMA DE
COMPROVAÇÃO

MÁXIMO
DE

TÍTULOS

VALOR
UNITÁRIO
(PONTOS)

PONTUA-
ÇÃO

MÁXIMA

01

Pós-Gra-
duação 
Stricto 
Sensu

-Diploma, devidamente
registrado e Histórico Es-
colar, nos termos da legis-
lação vigente
no período de  realização 
do  curso.

02 0,50 1,00

02

Pós-Gra-
duação 
Lato 
Sensu

-Diploma, devidamente
registrado e Histórico Es-
colar, nos termos da legis-
lação vigente
no período de realização 
do curso.

02 0,25 0,50

03

Experiência 
profi ssional
na área do 
emprego
pretendido.

Comprovação por meio de 
fotocópia da carteira pro-
fi ssional e/ou declaração 
do empregador.

Máximo
de 5

(cinco)
anos

0,15 
pontos
por ano
(0,00041
por dia)

0,75

04

Cursos de 
aperfei-
çoamento 
nas áreas 
afi ns

Certifi cados com carga 
horária de participação e 
conteúdo registrado

Máximo 
100h

0,0075 
pontos 

para cada 
hora com-
provada.

0,75

TOTAL DA PROVA DE TÍTULOS 3,00

8.31 – A comprovação de tempo de serviço será feita por meio de apresen-
tação de:

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

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

8.31.1.  Os documentos relacionados no subitem 4.31 deste Edital 
deverão ser emitidos pelo setor de pessoal ou recursos hu-
manos, devendo estar devidamente datado, assinado e im-
presso em papel timbrado, sendo obrigatória a identifi cação 
do emprego e nome do signatário do documento.  

8.32.  Não será admitido, em hipótese alguma, o pedido de inclusão de no-
vos documentos.

9 – DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PROVISÓRIO
9.1 – Na data provável de 27 de agosto de 2015 a partir das 12h, será divul-

gado o gabarito das questões objetivas no endereço eletrônico www.
pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-003-2015.

9.1.1 -  O candidato poderá impetrar recurso contra o gabarito no 
período das 8 horas do dia 28 de agosto de 2015 até as 
23h59min do dia 31 de agosto de 2015 através do endereço 
eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-003-
2015.

9.2 –  A nota da prova objetiva dos candidatos será divulgada na data 
provável de 08 de setembro de 2015 no endereço eletrônico www.
pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-003-2015.

9.2.1 – O candidato poderá impetrar recurso contra o resultado da 
nota da prova objetiva, no período das 8 horas do dia 09 de 
setembro de 2015 até as 23h59min do dia 10 de setembro 
de 2015 através do endereço eletrônico www.pontagrossa.
pr.gov.br/concursos/ts-003-2015.

10 – DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO
10.1 –  Os candidatos serão classifi cados em ordem decrescente do total 

de pontos.

10.2 –  Em caso de empate na pontuação fi nal, serão usados, pela ordem, 
os seguintes critérios para desempate: 

         a)  Maior pontuação nas questões específi cas 
         b)  Candidato com mais idade. 

10.3 –  A nota fi nal dos candidatos habilitados será igual à soma das notas 
obtidas na prova objetiva e na prova de títulos, e serão considerados 
aprovados os candidatos que obtiverem na prova objetiva valor 
igual ou superior a 50 % (cinquenta por cento).

10.4 –  O resultado fi nal do Teste Seletivo será dado a conhecer através 
do Diário Ofi cial da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e do site 
da Prefeitura Municipal no endereço eletrônico www.pontagrossa.
pr.gov.br/concursos/ts-003-2015, na data provável de 17 de 
setembro de 2015.

11 – DO EXAME MÉDICO
11.1 – O exame médico pré-admissional terá caráter exclusivamente 

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

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

12 – DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
12.1 –  De acordo com a necessidade do Poder Executivo, a Secretaria 

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

12.2 – Os requisitos para a contratação são os seguintes:
     a)  Nos documentos abaixo relacionados o nome do candidato de-

verá estar atualizado de acordo com Certidão de Casamento, 
Averbação de Divórcio, Certidão de Nascimento (retifi cada) ou 
outro documento ofi cial registrado em cartório:

  - Registro Geral
  - Carteira de Trabalho
  - Título de Eleitor
  - CPF
  - Cadastro no PIS e/ou PASEP 
      b)  não possuir antecedentes criminais;
      c)  não haver sido demitido do serviço público ou privado por justa 

causa, mediante inquérito administrativo ou judicial;
      d)  estar quites com as obrigações eleitorais e, para candidatos do 

sexo masculino, do Serviço Militar;
      e)  ser considerado apto nos exames admissionais;
       f)  comprovar os requisitos exigidos para a inscrição;
      g)  o candidato classifi cado que, uma vez convocado, não 

comparecer para a assinatura do contrato de trabalho dentro 
do prazo fi xado na convocação, será considerado desistente, 
perdendo os direitos decorrentes da aprovação.

       h)  Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada 
em qualquer dos órgãos da Administração Direta, Indireta 
e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, 
Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia 
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Mista, suas subsidiárias e sociedades contratadas, direta ou 
indiretamente pelo poder público, ou qualquer um dos poderes, 
exceto naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do 
inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

        i) Apresentar declaração, quanto ao exercício ou não de outro 
Cargo, Emprego Público ou Função Pública e de compatibilidade 
de horário para o exercício de mais um cargo, quando 
acumulável;

13 – DOS RECURSOS
13.1 –  Para a interposição de recursos previstos neste Edital, o candidato 

deverá acessar o endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/
concursos/ts-003-2015 ícone Interposição de Recursos.

13.2 –  Para cada recurso, o candidato deverá proceder a solicitação em 
separado.

13.3 –  Para a interposição de recursos previstos neste Edital, o candidato 
deverá expor com precisão o ponto de insurgência, mediante razões 
claras, consistentes e fundamentadas.

13.4 –  O resultado da análise do recurso referenciado no item anterior 
deste Edital, que acontecerá no prazo de até 2 (dois) dias úteis 
contados de sua interposição, será comunicado ao requerente nos 
próprios autos do recurso.

13.5 –  Não serão conhecidos os recursos interpostos fora dos prazos 
estipulados neste Edital.

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

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

13.8 –  Não será concedida segunda chamada, revisão, vistas ou 
recontagem de pontos das questões das provas objetivas.

14 – DAS PUBLICAÇÕES
14.1 –  Todos os Editais, avisos e resultado do presente teste seletivo serão 

publicados no Diário Ofi cial da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 
e disponibilizados no endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.
br/concursos/ts-003-2015.

15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 –  O prazo de validade do Concurso será de 02 (dois) anos, a contar 

da data da homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

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

15.3 –  Estará automaticamente excluído do Teste Seletivo o candidato que:
15.3.1 – tornar-se descortês com qualquer membro da equipe 

encarregada da aplicação da prova ou perturbar, de 
qualquer modo, a ordem dos trabalhos;

15.3.2 – utilizar qualquer meio na tentativa de burlar a prova ou for 
responsável por falsa identifi cação pessoal;

15.3.3 – fi zer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.

15.4 –  A inexatidão das afi rmativas e/ou irregularidades nos documentos, 
verifi cadas 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.

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

15.6 –  Os candidatos classifi cados serão contratados, observando a 
ordem de classifi cação, devendo comparecer em data e local 
a serem divulgados para cumprimento dos atos administrativos 
necessários para a contratação, inclusive o exame pré-admissional, 
sendo que:
15.6.1 – no ato da contratação deverão atender aos requisitos 

contidos neste Edital;
15.6.2 – deverão declarar boa conduta e gozar de boa saúde física 

e mental compatíveis com o exercício das atividades 
inerentes ao emprego;

15.6.3 – a não apresentação dos documentos na conformidade 
deste Edital eliminará o candidato do Teste Seletivo.

15.7 –  Não serão admitidos, em hipótese alguma, pedidos de 
reconsideração ou recurso do resultado do exame médico pré-
admissional.

15.8 –  É dever exclusivo do candidato manter-se informado sobre os 
eventos e prazos do presente Teste Seletivo, conforme disposto no 
item 14 deste Edital.

15.9 –  No caso deste Edital vir a sofrer alterações, ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser 
respeito, tal circunstância será mencionada em Adendo ao presente 
Edital, publicado conforme disposto no item 9 deste Edital.

15.10 –  Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela 
Secretaria Municipal de Recursos Humanos, Secretaria 
Municipal de Educação e, quando necessário, em conjunto 
com a Comissão do Teste Seletivo.

Ponta Grossa, 06 de julho de 2015.

Endrigo Fabiano Ribeiro
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

ANEXO I
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Língua Portuguesa: 
1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de 

vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de 
coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 

2. Tipologia e gêneros textuais.
3.  Emprego dos pronomes demonstrativos.
4. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou pará-

grafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, 
alternância, etc.).

5. Relações de sinonímia e de antonímia.
6. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios 

da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coor-
denação e por subordinação).

7. Emprego do acento grave.
8. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.
9. Ortografi a.
10. Concordâncias verbal e nominal.
11. Regências verbal e nominal.
12. Emprego de tempos e modos verbais. 
Matemática: 
1. Conjuntos: caracterização, pertinência, inclusão, igualdade e intervalos.
2. Conjuntos numéricos.
3. Operações: união, interseção, diferença.
4. Composição de funções.
5. Função inversa.
6. Principais funções elementares: 1º grau, 2º grau.
7. Médias aritméticas e geométricas.
8. Progressões aritméticas e geométricas.
9. Trigonometria.
10. Geometria.
11. Regra de três simples e composta.
12. Juros e porcentagem. 
Conteúdo Específi co

BRASIL. Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11692.htm 

____ Manual do educador: Orientações Gerais/ (PROJOVEM Urbano). Dis-
ponível em: http://sme.pontagrossa.pr.gov.br/manual.pdf

_____. Resolução CD/FNDE nº08, de 16 de abril de 2014. Disponível 
em: http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/resolucoes/item/5363-resolu%-
C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-8,-de-16-de-abril-de-2014 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais – 
Educação Física: Primeira à quarta série. Brasília: MEC/SEF, 1997.

COLL. C.; PALÁCIOS J.; MARCHESI A. Desenvolvimento Psicológico e 
Educação. Vol. 1 e 2. Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artmed, 1996.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. 36ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIMENO SACRISTÁN, J. O Currículo, uma refl exão sobre a prá-
tica. Porto Alegre: Artmed, 2000.

JARES, R. J. Pedagogia da convivência. Tradução SANTANA, E. M. São 
Paulo. Palas Athena, 2008.

LA TAILLE, Y.; OLIVEIRA, M. K.; DANTAS, H. Piaget, Vygotsky e Wallon: 
teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992.

PONTA GROSSA. Lei 10.375/2010. Dispõe do plano de cargos e carrei-
ra do emprego público do magistério do Município do Magistério. 2010. 
Disponível em: https://www.leismunicipais.com.br/a1/pr/p/ponta-grossa/
lei-ordinaria/2010/1038/10375/lei-ordinaria-n-10375-2010-dispoe-sobre-o-
-plano-de-empregos-carreira-e-remuneracao-do-magisterio-publico-munici-
pal-de-ponta-grossa?q=10.375. 

F M C
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E 

C U LT U R A
ATA DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015
Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às treze horas, 
na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento, sob Presidên-
cia do Senhor CHRISTIANO PORTELA e membros os Senhores: LORIANE 
MENGER DOS SANTOS, ANDRELIZ FATIMA BARANOSKI e MAURICIO 
CESAR SOUZA LARA reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela 
Portaria nº. 12.264 de 04 de dezembro de 2014, para o julgamento da fase 
de habilitação, referente a Tomada de Preços 004/2015 - FMC. Com base 
no Parecer Jurídico nº 841/2015 da Procuradoria Geral do Município a Co-
missão decide manter a decisão tomada na primeira audiência. Diante do 
exposto, fi ca marcado para o dia 10/07/2015 as 16:30 horas a abertura da 
proposta das proponentes habilitadas. Nada mais havendo a tratar, o Se-
nhor Presidente declarou encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Loriane 
Menger dos Santos – secretária, lavrei a presente ata que lida e achada con-
forme, segue assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação.

CHRISTIANO PORTELA
PRESIDENTE

MAURICIO CESAR SOUZA LARA
MEMBRO

ANDRELIZ FATIMA BARANOSKI
MEMBRO

LORIANE MENGER DOS SANTOS
SECRETÁRIA

CIRO MACEDO RIBAS JUNIOR
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

_____________________________________________________________
ALTERAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

EDITAL 019/2015
CONCURSO MUNICIPAL DE CURTAS-METRAGENS DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL
A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura 
e Departamento de Patrimônio Cultural, atendendo às políticas culturais do 
Município, aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura, com a fi na-
lidade de estimular a produção audiovisual, o registro das manifestações 
culturais regionais e a valorização e a preservação do patrimônio cultural do 
município, institui o edital que regulamenta o Concurso Municipal de Curtas-
-Metragens do Patrimônio Cultural.

1 – DOS OBJETIVOS

1.1 -  O Concurso Municipal de Curtas-Metragens do Patrimônio Cultural 
está em consonância com os seguintes tópicos das Diretrizes Culturais 
do Município:

1.1.1 -  Universalização do acesso aos bens e serviços culturais.
1.1.2 -  Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento 

e bens culturais.
1.1.3 -  Lançar editais de fomento à produção videográfi ca local.
1.1.4 –  Incentivar que os documentários que concorrem nos editais 

sejam exibidos em TVs públicas sem fi ns lucrativos de todo 
o país.

1.1.5 -  Incentivar a execução de editais públicos em formatos de 
áudio e vídeo sobre temas e atores da cultura local, como é 

o caso de produções em rádio-novela. Incentivar a produção 
de documentários voltados à memória audiovisual de even-
tos culturais da cidade.

1.1.6 - Incrementar editais com vistas à valorização e preservação 
do patrimônio cultural e na área da educação patrimonial.

2 – DO CONCURSO

2.1 -  Poderão participar pessoas físicas maiores de 16 anos ou menores 
emancipados.

2.2 -  O curta-metragem inscrito deve possuir relevância cultural para 
Ponta Grossa, com destaque para relações de sociabilidade aí gera-
das, espaço de manifestação artística ou simbólica, trocas culturais, 
expressão de modos de ser ou a contribuição para a construção da 
identidade local ou regional, que aborde o tema Patrimônio Cultural 
Ponta-grossense.

2.3 -  Patrimônio cultural, para efeito deste Concurso, pode ser subdividido 
em:
I –  Material: bens móveis ou imóveis, documentos, espaços, pai-

sagens, conjuntos urbanos e sítios, prédios, monumentos, por-
tadores de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico ou científi co;

II – Imaterial: as formas de expressão; os modos de criar, viver e 
fazer, conhecimentos e técnicas fundadas na tradição, na trans-
missão entre gerações e nas criações culturais, manifestadas 
individual ou coletivamente por práticas produtivas ou simbólicas 
como expressão de sua identidade cultural e social;

III – Natural: incluem paisagens culturais e a biodiversidade.

3.4 - Cada interessado poderá enviar até 2 (dois) vídeos curta-metragem 
inéditos (ainda não exibidos em TV ou premiados em outros concursos 
e editais até a data da inscrição).

3.5 - Poderão ser inscritos vídeos de caráter fi ccional ou documental.

3 – DAS INSCRIÇÕES
 
3.1 -  As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio 

do preenchimento do formulário de inscrição online, disponível no site 
www.culturapg.com.br/editais, no período de 10 de julho a 9 de agosto 
de 2015. Informações poderão ser obtidas pelo formulário de contato 
do site, pelo telefone (42) 3901-1606, ou pessoalmente, no Depar-
tamento de Patrimônio Cultural, sito à Rua Julia Wanderley, nº 936, 
Mansão Villa Hilda, Ponta Grossa, Paraná.

3.2 – O formulário de inscrição online é composto por itens de dados pes-
soais, contato e fi cha técnica (formato, duração, ano, equipe de produ-
ção, elenco/entrevistados, sinopse e trilha sonora).

3.3 - Após o preenchimento dos dados, deverão ser anexados no formulá-
rio de inscrição, os documentos indicados a seguir, digitalizados e no 
formato PDF. Cada arquivo deve estar devidamente identifi cado e não 
poderá exceder 2mb (megabytes) de tamanho.

 a) Documentos pessoais: cópia do RG (ou de documento de identifi ca-
ção equivalente), do CPF, do comprovante de residência e de cartão 
do banco em que o inscrito possua conta ativa (para fi ns de pagamento 
da premiação);

 b) Release, contendo informações técnicas e de produção do curta-
-metragem;

 c) Link do curta-metragem, conforme estrutura e critérios contidos no 
presente regulamento. O vídeo deverá ser postado no Youtube, Vimeo 
ou outro servidor que mantenha a qualidade da produção.

3.4 - A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não 
se responsabilizam por inscrições não efetivadas por motivos de or-
dem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação, divergência de horário ou outros fatores que impossibili-
tem a transferência de dados. 

3.5 - Inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.

4 – DA FORMATAÇÃO
 
4.1 -  Quanto ao formato, os curtas-metragens inscritos devem obedecer 

aos seguintes critérios:
 - duração de 5 minutos até 20 minutos;
 - utilização de recurso do gênero fi ccional e/ou documentário, em 

quaisquer de suas variações;
 - o tema central deve estar relacionado a um referencial material, ima-

terial ou natural que expresse o patrimônio cultural ponta-grossense e 
que esteja de acordo com o presente regulamento.

 - inserção dos créditos ao fi nal do vídeo.

5 – DA AVALIAÇÃO

5.1 -  Os vídeos serão avaliados por uma comissão qualifi cada, indicada 
pelo Departamento de Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de 
Cultura, cuja decisão será soberana, à qual não cabem recursos sobre 
o resultado do concurso. 

5.2 -  Serão avaliados os quesitos: adequação ao tema, originalidade, abor-
dagem, qualidade técnica, relevância cultural, social e educacional.

6 – DA PREMIAÇÃO

6.1 -  Os autores dos curtas-metragens melhores avaliados receberão a se-
guinte premiação: 

 • 1º lugar – R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
 • 2º lugar – R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
 • 3º lugar – R$ 2.000,00 (dois mil reais)
 • 4º lugar – R$ 1.000,00 (mil reais)

6.2 -  Poderá ser selecionado mais de um curta-metragem por autor. Entre-
tanto, cada autor poderá receber somente uma premiação em dinhei-
ro, considerando o conjunto da obra.

6.3 -  Serão conferidas menções honrosas para os curtas-metragens sele-
cionados que não receberem premiação em dinheiro.

7 – DO RESULTADO

7.1 -  O resultado será divulgado no dia 21 de agosto de 2015, às 10h, no 
Cine-Teatro Ópera, durante o II Simpósio Ponta-Grossense de Patri-
mônio Cultural e, posteriormente, mediante publicação de edital espe-
cífi co.

8 – DA PUBLICAÇÃO

8.1 -  Os curtas-metragens selecionados serão disponibilizados nas mídias 
sociais e site da Fundação Municipal de Cultura.

8.2 -  Os curtas-metragens selecionados poderão ser exibidos na TV Edu-
cativa dos Campos Gerais, TV Comunitária de Ponta Grossa e outros 
canais interessados. 
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8.3 -  Os curtas-metragens selecionados poderão ser exibidos em mostras 
itinerantes por bairros da cidade, em escolas, bibliotecas, instituições, 
faculdades, eventos culturais e outros espaços.

9 - DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 -  Poderão participar do concurso funcionários da Fundação Municipal 
de Cultura e integrantes dos Conselhos Municipais de Política Cultu-
ral e de Patrimônio Cultural, mas não poderão concorrer aos prêmios 
em dinheiro.

9.2 -  Não poderão participar do concurso integrantes da Comissão Julga-
dora.

9.3 -  É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e re-
gularização de toda e qualquer questão relativa a direitos autorais 
e uso de imagem sobre a obra inscrita, conforme termo de uso de 
imagem e termo de cessão de direitos autorais para trilha sonora.

9.4 -  O autor da obra declara expressamente e garante ser proprietário ou 
possuidor de todos os direitos e licenças necessários para a exibição 
do vídeo, isento a Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Munici-
pal de Cultura de quaisquer responsabilidade e ônus.

9.5 -  Os autores se responsabilizam pela direção/execução da obra audio-
visual, incluindo roteiro (original ou adaptado), produção/edição, além 
de trilha sonora (original, de domínio público ou, em caso de uso de 
terceiros com a devida autorização legal).

9.6 -  Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 
sobre direitos autorais.

9.7 -  Os autores dos vídeos selecionados automaticamente autorizam sua 
publicação em diversas mídias utilizadas pela Fundação Municipal de 
Cultura.

9.8 -  Os premiados concordam e permitem a exibição de seu nome e 
imagem para a divulgação do concurso, sem qualquer ônus para os 
realizadores.

9.9 -  Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regula-
mento.

9.10 -  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Funda-
ção Municipal de Cultura.

Ponta Grossa, 09 de julho de 2015.

PAULO EDUARDO GOULART NETTO
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

_____________________________________________________________
ALTERAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

EDITAL 020/2015
CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIAS DO PATRIMÔ-

NIO CULTURAL

A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura 
e Departamento de Patrimônio Cultural, atendendo às políticas culturais do 
Município, aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura, com a fi nali-
dade de estimular a produção de registros fotográfi cos da cidade e a preser-
vação do patrimônio cultural do município, institui o edital que regulamenta o 
Concurso Municipal de Fotografi as do Patrimônio Cultural.

1 – DOS OBJETIVOS

1.1 -  O Concurso Municipal de Fotografi as do Patrimônio Cultural está em 
consonância com os seguintes tópicos das Diretrizes Culturais do Mu-
nicípio:
1.1.1 -  Universalização do acesso aos bens e serviços culturais.
1.1.2 - Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e 

bens culturais.
1.1.3 - Realizar e/ou estimular concursos de fotos, com a realização 

de exposições físicas itinerantes.
1.1.4 - Criar um banco de imagens ofi ciais do município de domínio 

público e disponível para uso.
1.1.5 - Incrementar editais com vistas à valorização e preservação do 

patrimônio cultural e na área da educação patrimonial.

2 – DO CONCURSO

2.1 -  O Concurso é aberto a fotógrafos amadores e profi ssionais, maiores 
de 16 anos ou emancipados.

2.2 -  Cada interessado poderá enviar até 5 (cinco) registros fotográfi cos de 
imóveis tombados distintos, desde que constem da lista de Patrimô-
nios Culturais TOMBADOS pelo Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural (COMPAC) ou pelo Estado do Paraná, limitando-se apenas 
aos imóveis listados no Anexo A do presente edital.

2.3 – Somente serão aceitos registros fotográfi cos inéditos e produzidos 
exclusivamente para esta edição do Concurso, que não tenham sido 
publicados na internet e que estejam dentro da proposta do tema.

3 – DAS INSCRIÇÕES
 
3.1 -  As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio do 

preenchimento do formulário de inscrição online, disponível no site 
www.culturapg.com.br/editais, no período de 10 a 31 de julho de 2015. 
Informações poderão ser obtidas no Departamento de Patrimônio Cul-
tural, pelo telefone (42) 3222-3219, ou pessoalmente, na Rua Julia 
Wanderley, 936, Mansão Villa Hilda, Centro.

 
3.2 -  Após o preenchimento dos dados, deverão ser anexados no formulá-

rio de inscrição, os documentos indicados a seguir, digitalizados e no 
formato PDF. Cada arquivo deve estar devidamente identifi cado e não 
poderá exceder 2mb (megabytes) de tamanho.

 - Documentos pessoais: cópia do RG (ou de documento de identifi ca-
ção equivalente), do CPF, do comprovante de residência e de cartão 
do banco em que o inscrito possua conta ativa (para fi ns de pagamento 
da premiação);

 - Fotografi as: conforme critérios estabelecidos pelo edital.

3.3 - A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não 
se responsabilizam por inscrições não efetivadas por motivos de or-
dem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação, divergência de horário ou outros fatores que impossibili-
tem a transferência de dados.

3.4 -  Inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
 
4 – DA FORMATAÇÃO
 
4.1 -  Deverão ser feitos registros fotográfi cos valendo-se dos diversos ele-

mentos presentes nas edifi cações tombadas, do contexto de localiza-

ção e das diversas confi gurações de iluminação, sejam elas naturais 
ou artifi ciais.

4.2 -  As fotografi as deverão ser coloridas, capturadas por câmeras digitais 
ou analógicas, nos tamanhos originais de 20cm x 30cm ou 30cm x 
20cm, com resolução mínima de 300 dpi (3.543 x 2.362 pixels) e máxi-
ma de 400 dpi, no formato JPG. Não serão aceitas fotografi as em preto 
e branco, impressas e em desacordo com as especifi cações técnicas.

4.3 -  As fotografi as poderão passar por edições em programas especializa-
dos desde que não alterem as características arquitetônicas do bem 
tombado.

4.4 -  Em nenhuma hipótese o material deverá ser identifi cado com o nome 
do autor ou seu pseudônimo.

5 – DA SELEÇÃO

5.1 -  Serão selecionados até 30 (trinta) registros fotográfi cos.

5.2 -  As obras serão avaliadas por uma comissão indicada pelo Departa-
mento de Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de Cultura e cuja 
decisão será soberana, à qual não cabem recursos sobre o resultado 
do concurso.

5.3 – Serão avaliados os quesitos Originalidade, Composição, Qualidade 
Técnica e Qualidade Artística.

5.4 -  Além da avaliação pela comissão, as fotografi as inscritas estarão dis-
poníveis para voto popular a partir do dia 3 de agosto de 2015, sendo 
considerados válidos os votos computados até às 19 horas do dia 7 de 
agosto de 2015. 

6 – DA PREMIAÇÃO

6.1 -  Os autores dos registros fotográfi cos melhores avaliados receberão a 
seguinte premiação: 

 • 1º lugar – R$ 1000,00 (mil reais)
 • 2º lugar – R$ 600,00 (seiscentos reais)
 • 3º lugar – R$ 400,00 (quatrocentos reais)
 • Voto popular – R$ 800,00 (oitocentos reais)

6.2 -  Poderá ser selecionada mais de uma fotografi a por autor. Entretanto, 
cada fotógrafo poderá receber somente uma premiação em dinheiro, 
considerando o conjunto da obra.

6.3 –  Serão conferidas menções honrosas para as fotografi as selecionadas 
que não receberem premiação em dinheiro.

7 – DO RESULTADO

7.1 -  O resultado será divulgado no dia 18 de agosto de 2015, às 19 horas, 
no Cine-Teatro Ópera, durante a segunda edição do Simpósio Ponta-
-grossense de Patrimônio Cultural e, posteriormente, mediante publi-
cação de edital específi co.

8 – DA PUBLICAÇÃO

8.1 -  As fotografi as selecionadas serão publicadas em edição especial do 
Concurso Municipal de Fotografi as do Patrimônio Cultural, editada 
pela Fundação Municipal de Cultura, cabendo aos premiados cotas a 
título de direitos autorais.

8.2 - As fotografi as premiadas serão incorporadas ao acervo da Casa da 
Memória Paraná e ao Banco de Imagens de Ponta Grossa, podendo 
ser utilizadas, mencionando autoria, para fi ns de divulgação turística, 
cultural, institucional e jornalística, de forma gratuita. As imagens não 
poderão ser usadas para fi ns comerciais.

8.3 -  O restante dos exemplares será distribuído gratuitamente em bibliote-
cas, escolas e instituições congêneres.

8.4 -  A obra será publicada em versão digital e disponibilizada para leitura e 
download na internet. 

8.5 -  Os registros fotográfi cos selecionados poderão também integrar ex-
posição alusiva ao Simpósio Ponta-grossense de Patrimônio Cultural, 
organizado anualmente pela Fundação Municipal de Cultura, mencio-
nando sua referida autoria, título e localização.

8.6 -  Os autores das obras inscritas automaticamente autorizam sua publi-
cação na edição especial do concurso nas versões impressa e digital.

8.7 -  Para fi ns de publicação e divulgação, as fotografi as poderão passar 
por recortes, para adequação às mídias utilizadas.

9 - DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 -  Poderão participar do concurso funcionários da Fundação Municipal 
de Cultura, mas não poderão concorrer aos prêmios em dinheiro.

9.2 -  É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regu-
larização de toda e qualquer questão relativa a direitos autorais sobre 
a obra inscrita.

9.3 -  Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 
sobre direitos autorais.

9.4 -  Os inscritos concordam e permitem o uso de seu nome e imagem sem 
qualquer ônus para os realizadores.

9.5 -  As fotografi as inscritas serão incorporadas ao acervo da Casa da Me-
mória Paraná e poderão ser utilizadas pela Prefeitura Municipal, sem 
fi nalidades comerciais.

9.6 -  Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regula-
mento.

9.7 -  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação 
Municipal de Cultura.

Ponta Grossa, 09 de julho de 2015.

PAULO EDUARDO GOULART NETTO
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

Anexo A – Patrimônios Culturais Tombados no município de Ponta 
Grossa/PR

A seguir, estão relacionados apenas os bens tombados não fotografados no 
Concurso anterior.

Nº Designação Logradouro Número GP

2 Clube Literário e Recreativo 13 
de Maio Rua General Carneiro 1069 GP2

3 Residência de Ernesto G. Vilela /
CASA DA DANÇA Rua 7 de Setembro 510 GP2

4 Olaria 12 de Outubro /São 
Sebastião Rua dos Operários s/n GP3

5 Cerâmica Aymoré Rua dos Operários s/n GP2
7 Casa de Paulo Lange Av. Vicente Machado 333 GP2
8 Sede do Jornal Diário dos Campos Rua Santos Dumont 739/747 GP2
9 Sede da Farmácia Catedral Rua Santos Dumont 755/759-A GP2

10 Sede da Vidraçaria Sant’Ana Av. Vicente Machado 15(5/11) GP2
11 Reservatório de Água / Sanepar Rua BalduinoTaques 1150 GP1
12 Hospital 26 de Outubro Rua Joaquim Nabuco 59 GP1

13 Distribuidora de Doces Acácia /
Botequim Rua XV de Novembro 492 GP2

14 Fachada da Massalândia Rua Santos Dumont 722/728 GP2

15 Sede dos Escoteiros Campos 
Gerais Rua Tenente Hinon Silva 470 GP2

18 Sede do Cons. Municipal da 
Criança e do Adolescente Rua Coronel Dulcídio 395 GP2

21 Casa Casemiro Rua João Cecy Filho 600 GP1
22 Estação Ferroviária de Guaragi Distrito de Guaragi s/n GP2
23 Casa Rizental Rua Doutor Colares 60 GP2
24 Casa Bittencourt Rua General Carneiro 340 GP2
25 Sede da Escola Desafi o Rua Marechal Deodoro 531 GP2
26 Casa Christiano Justus Rua Francisco Ribas 105/125 GP2
27 Casa dos Anjos Av. Vicente Machado 253 GP2

28 Antigas Instalações das Indústrias 
Wagner Rua Ermelino de Leão s/n GP1

29 Residência de Flávio Carvalho 
Guimarães Rua Sete de Setembro 549 GP1

30 Casa dos Relógios /Chocolataria 
Gramado Av. Vicente Machado 142 GP2

31 Refúgio dos Nobres /Marco de 
madeira Colônia Tavares Bastos s/n GP1

32 Colégio Estadual Doutor Munhoz 
da Rocha Rua Barão do Cerro Azul s/n GP2

33 Antiga Loja Novo Mundo Rua Fernandes Pinheiro 70/74/80 GP2

35 Arquibancada do Hipódromo de 
Uvaranas

Rua Pereira Passos /
Jockey /Prado s/n GP1

36 Bar Asa Branca Praça Marechal Floriano 
Peixoto 52 GP1

38 Vivenda Ernestina Virmond Rua Francisco Ribas 217 GP1

39 Casa da Família Nadal /Paulino 
Primo Nadal Rua XV de Setembro 931 GP1

46 Hospital Infantil Getúlio Vargas Rua Doutor Paula Xavier 743 GP2
47 Clube Dante Alighieri Rua Comendador Miró 652 GP3

48 Sociedade Polonesa Renascença Rua Senador Pinheiro 
Machado 385 GP3

49 Residência de Arthur G. Villela /
Restaurante Royalle Rua 7 de Setembro 572 GP1

51 Lord Magazin Rua Augusto Ribas 873 GP3
52 Odontologia Rivadávia Borba Rua Marechal Deodoro 438/444 GP1

53 Castelo dos Baixinhos /Centro de 
Cultura Italiana Rua Augusto Ribas 570/580/590 GP2

61 Parque de Vila Velha, Furnas e 
Lagoa Dourada BR-376 KM 515

_____________________________________________________________
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

EDITAL 022/2015
REGULAMENTO DO 4º CONCURSO DE MÚSICA CAIPIRA 

MINHA VIOLA

A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura, 
atendendo às políticas culturais do Município, aprovadas nas Conferências 
Municipais de Cultura, prorroga as inscrições do edital que regulamenta o 4º 
Concurso de Música Caipira Minha Viola.

1 – DOS OBJETIVOS

1.1 -  O Concurso de Música Caipira Minha Viola está em consonância com 
os seguintes tópicos das Diretrizes Culturais do Município:
1.1.1 -  Universalização do acesso aos bens e serviços culturais.
1.1.2 -  Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e 

bens culturais.
1.1.3 -  Criar mecanismos de interação entre músicos da cidade.
1.1.4 -  Garantir constância nas ações e aumentar o número de proje-

tos na área de música durante o ano, de acordo com a deman-
da.

1.1.5 -  Resgatar e divulgar a autêntica cultura caipira que verdadeira-
mente formou a identidade do povo brasileiro, principalmente 
nas festas juninas e demais festividades, e também a cultura 
tropeira que deu origem à cidade de Ponta Grossa, buscando 
uma ação integrada com todas as entidades culturais afi ns, es-
colas públicas e privadas, igrejas, associações e comunidade 
em geral.

2 – DO CONCURSO

2.1 -  O 4º Concurso de Música Caipira Minha Viola, promovido pela Prefei-
tura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura, com 
o apoio da Fundação Municipal de Turismo, será realizado no dia 18 de 
julho de 2015, às 18h,  durante o ‘Arraiá da Estação’,  na Praça do Ar 
(Complexo Ambiental Governador Manoel Ribas, em frente à Estação 
Saudade).

3 – DA PARTICIPAÇÃO

3.1 -  Poderão participar músicos apresentando solo (voz e acompanhamen-
to) ou em dupla (vozes e acompanhamento) com música de autoria 
própria ou de terceiros que comprovem residência na cidade de Ponta 
Grossa.  

3.2 -  Cada intérprete ou dupla só poderá participar da interpretação de uma 
única música.

3.3 -  O acompanhamento poderá ser feito apenas pelos seguintes instru-
mentos: Viola Caipira, Violão, Acordeon e Percussão.

3.4 -  Cada participante poderá concorrer com 1 ( uma) música, com dura-
ção máxima de 6 minutos.  

3.5 -  É vedada a participação de candidatos envolvidos com a produção e 
realização do concurso (Comissão Organizadora).

4 – DAS INSCRIÇÕES
 
4.1 - As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na Mansão Villa 

Hilda, localizada na Rua Júlia Wanderley, 936, Centro, até o dia 16 de 
julho de 2015, das 13h às 18h;

4.2 -  A fi cha de inscrição deverá ser corretamente preenchida em 02 (duas) 
vias, sem rasuras, ou digitada, anexando os itens:

 - Cópia do RG e CPF do coordenador;
 - Cópia do comprovante de residência do coordenador;
 - Cópia do cartão bancário do coordenador (para fi ns de premiação).
 - Letra da música a ser interpretada, contendo título, compositor, intér-

prete e tempo;
 - Autorização e comprovação do autor da música ou declaração de 

autoria própria.
 - Em caso de música de terceiro, comprovante de residência do com-

positor.

4.3 -  Somente serão aceitas inscrições de músicas que apresentem caráter 
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ao qual o Concurso se destina, ou seja, música de raiz (música caipi-
ra).  As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.

 
5 – DA APRESENTAÇÃO
 
5.1 - A apresentação dos concorrentes será realizada por ordem alfabética, 

devendo os inscritos estar no local do evento às 17h.

5.2 -  Não será permitida a afi nação dos instrumentos, bem como se dirigir 
ao público ou a mesa de jurados, quando já adentrado ao palco, porém 
serão toleráveis ajustes de microfones e instrumentos.

5.3 -  Os participantes deverão ser pontuais e uma vez que chamados de-
vem comparecer imediatamente sob pena de desclassifi cação.

5.4 - É de responsabilidade da Comissão Organizadora do Concurso a 
disponibilização dos equipamentos necessários para sua realização, 
incluindo: palco, microfones, pedestais, caixas de som e amplifi cação 
para instrumentos (violão, viola caipira etc.), não havendo inclusão de 
baixo e bateria.

 
5.5 -  Cada participante deverá trazer seus instrumentos (violão, viola caipi-

ra, acordeon ou percussão) e seus respectivos cabos de ligação.

6 – DA AVALIAÇÃO

6.1 -  A Comissão Julgadora será composta por pessoas de notoriedade na 
área da música, indicadas pela Comissão Organizadora do Concurso.

6.2 -  O Julgamento será realizado durante as apresentações no Concurso.

6.3 -  Os participantes serão submetidos a julgamento pelos seguintes crité-
rios: Interpretação, Qualidade vocal, Arranjo e Letra.

6.4 -  As notas atribuídas serão de 5 (cinco) a 10 (dez), para cada item do 
julgamento.

6.5 -  O critério para desempate será da seguinte forma: 
 1° - Interpretação
 2° - Qualidade vocal
 3° - Arranjo
 4º - Letra

6.6 -  A decisão dos jurados será soberana e irrevogável, não cabendo re-
cursos sobre o resultado do concurso.

7 – DA PREMIAÇÃO

7.1 - Os candidatos serão premiados de acordo com a pontuação obtida 
(somatória de todos os pontos dados por todos os jurados), com a 
seguinte premiação: 

 • 1º lugar – R$ 1.000,00 (mil reais)
 • 2º lugar – R$ 500,00 (quinhentos reais)
 • 3º lugar – R$ 300,00 (trezentos reais)

7.2 - Todos os participantes receberão Certifi cado de Participação.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 -  A organização do evento não se responsabilizará por pertences (ins-
trumentos, roupas, bolsas, etc.), deixadas nas dependências do palco.

8.2 -  Quaisquer informações preliminares poderão ser obtidas pelo telefone 
(42) 3901-1607 com Luis Claudio ou Milene, das 13h30 às 18h.

8.3 -  O apresentador anunciará somente o nome do participante(s), da mú-
sica e sua autoria.

8.4 -  A inscrição implica na aceitação dos termos citados no presente regu-
lamento.

8.5 -  Os casos omissos ou não esclarecidos neste regulamento serão resol-
vidos pela Comissão Organizadora.

Ponta Grossa, 09 de julho de 2015.

PAULO EDUARDO GOULART NETTO
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

Anexo A – Ficha de inscrição

1. CONTATO (endereço para correspondência e dados do responsável): 
Música: ______________________________________________________
Nome : ______________________________________________________
Rua:_________________________________________________________
Bairro: _______________________________________________________        
CEP: _____________________________
Telefone: __________________________      Celular: ___________________
E-mail: _______________________________________________________

2. PARTICIPANTES
Nome Instrumento RG

1
2
3
4
5
6

  
Estou de pleno acordo com o regulamento 4º Concurso de Música Caipira 
Minha Viola.

Responsável
                                

Ponta Grossa, ______ de____________________ de 2015
_____________________________________________________________

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
EDITAL 023/2015

REGULAMENTO DO 5º CONCURSO DE DANÇA DE QUA-
DRILHAS

A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura, 
atendendo às políticas culturais do Município, aprovadas nas Conferências 
Municipais de Cultura, prorroga as inscrições do edital que regulamenta o 5º 
Concurso de Dança de Quadrilhas.

1 – DOS OBJETIVOS

1.1 -  O Concurso de Dança de Quadrilhas está em consonância com os 
seguintes tópicos das Diretrizes Culturais do Município:
1.1.1 -  Universalização do acesso aos bens e serviços culturais.
1.1.2 -  Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e 

bens culturais.
1.1.3 -  Realizar ou estimular projetos de formação de plateia para 

dança.
1.1.4 -  Resgatar e divulgar a autêntica cultura caipira que verdadeira-

mente formou a identidade do povo brasileiro, principalmente 
nas festas juninas e demais festividades, e também a cultura 
tropeira que deu origem à cidade de Ponta Grossa, buscando 
uma ação integrada com todas as entidades culturais afi ns, es-
colas públicas e privadas, igrejas, associações e comunidade 
em geral.

2 – DO CONCURSO

2.1 -  O 5º Concurso de Dança de Quadrilhas, promovido pela Prefeitura de 
Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura, com o apoio 
da Fundação Municipal de Turismo, será realizado no dia 19 de julho 
de 2015, a partir das 15h, durante o ‘Arraiá da Estação’, na Praça do Ar 
(Complexo Ambiental Governador Manoel Ribas, em frente à Estação 
Saudade).

3 – DA PARTICIPAÇÃO

3.1 -  Estão aptos a participar quaisquer grupos de danças de quadrilhas 
da cidade e região. Os grupos devem ser compostos por integrantes 
com idade a partir de 16 anos completos, podendo participar menores 
desde que acompanhados pelos pais e/ou responsáveis.

3.2 –  Os grupos devem ter no mínimo 8 (oito) pares e no máximo 20 (vinte) 
pares.

3.3 -  É vedada a participação de candidatos envolvidos com a produção e 
realização do concurso (Comissão Organizadora).

4 – DAS INSCRIÇÕES
 
4.1 -  As inscrições devem ser realizadas na Mansão Villa Hilda, localizada 

na Rua Júlia Wanderley, 936, Centro, até o dia 16 de julho de 2015, 
das 13h às 18h;

4.2 - A fi cha de inscrição (em anexo a este regulamento) deverá ser corre-
tamente preenchida, anexando os itens:

 - Projeto de apresentação (com informações sobre o grupo, o coreó-
grafo e descrição do espetáculo a ser apresentado – máximo de duas 
páginas).

 - Cópia do RG e CPF do coordenador;
 - Cópia do comprovante de residência do coordenador;
 - Cópia do cartão bancário do coordenador (para fi ns de premiação).
 - Em caso de utilização de som mecânico, entregar pen drive ou CD 

com a música.

4.3 –  O coordenador do grupo poderá ser o coreógrafo, o marcador/apre-
sentador e o responsável pela sonoplastia.

4.4 -  As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
 
5 – DA APRESENTAÇÃO
 
5.1 -  Os grupos participantes deverão apresentar, necessariamente, traba-

lhos que preservem temas da Cultura Sertaneja.

5.2 –  Os grupos poderão optar por utilização de som mecânico ou acompa-
nhamento musical ao vivo, devendo ser indicado na fi cha de inscrição. 
Os grupos serão responsáveis pelas músicas durante as apresenta-
ções.

5.3 -  A música escolhida deverá ser da Cultura Sertaneja, não sendo ad-
mitidas músicas country e sertanejo universitário. Serão levadas em 
consideração a diversidade dos ritmos e a seleção musical.

5.4 -  Os grupos deverão estar no local da concentração, com todos os com-
ponentes, às 14h. O coordenador de cada grupo deverá apresentar-se 
à produção do Concurso para realização de sorteio da ordem de apre-
sentação.

5.5 –  As apresentações deverão ter o tempo mínimo de 10 minutos e máxi-
mo de 15 minutos.

6 – DA AVALIAÇÃO

6.1 -  A Comissão Julgadora será composta por pessoas de notoriedade na 
área da dança e da cultura, indicadas pela Comissão Organizadora do 
Concurso.

6.2 -  O Julgamento será realizado durante as apresentações no Concurso.

6.3 -  Os quesitos em julgamento são, pela ordem, os seguintes:
    I –  Conjunto: o todo da apresentação, a forma geral e integrada de apre-

sentação como Grupo de Dança de Quadrilha, o alinhamento, a es-
pontaneidade, criatividade, empolgação, vibração, agilidade e vigor 
dos participantes;

   II –  Coreografi a: execução, passos tradicionais juninos, casamento caipi-
ra, ocupação uniforme do espaço e ritmo da música e da dança;

  III –  Marcador/apresentador: desenvoltura durante a apresentação, entro-
samento com o grupo e com o público, fi rmeza e convicção na marca-
ção dos passos, criatividade;

  IV –  Casal de Noivos: animação, simpatia, harmonia do casal, entrosamen-
to do casal entre si, com a quadrilha e com o público.

   V –  Caracterização: deve estar adequada à festa junina de acordo com o 
estilo.

6.4 -  As notas atribuídas serão de 5 (cinco) a 10 (dez), para cada item do 
julgamento.

6.5 –  O grupo poderá perder 1 (um) ponto a cada minuto que ultrapasse do 
tempo limite.

6.6 -  O critério para desempate será da seguinte forma: 
 1° - Conjunto
 2° - Coreografi a
 3° - Marcador/apresentador
 4º - Casal de Noivos
 5º - Caracterização

6.7 –  Caso persista o empate, o prêmio será dividido entre os grupos empa-
tados.

6.8 -  A decisão dos jurados será soberana e irrevogável, não cabendo re-
cursos sobre o resultado do concurso.

7 – DA PREMIAÇÃO

7.1 -  Os candidatos serão premiados de acordo com a pontuação obtida 
(somatória de todos os pontos dados por todos os jurados), com a 
seguinte premiação: 

 • 1º lugar – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
 • 2º lugar – R$ 1.000,00 (mil reais)
 • 3º lugar – R$ 500,00 (quinhentos reais)

7.2 -  Todos os grupos receberão Certifi cado de Participação.

7.3 -  O Júri reserva-se ao direito de não atribuir prêmios se a qualidade 
dos trabalhos assim o impuser, bem como decidir pela atribuição de 
Menções Honrosas.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 -  A organização do evento não se responsabilizará por pertences (ins-
trumentos, roupas, bolsas, etc.), deixadas nas dependências do palco.

8.2 –  Os participantes concordam e permitem o uso de seu nome e imagem 
sem qualquer ônus para os realizadores.

8.3 -  Quaisquer informações preliminares poderão ser obtidas pelo telefone 
(42) 3901-1607 com Luis Claudio ou Milene, das 13h30 às 18h.

8.4 -  A inscrição implica na aceitação dos termos citados no presente regu-
lamento.

8.5 -  Os casos omissos ou não esclarecidos neste regulamento serão resol-
vidos pela Comissão Organizadora.

Ponta Grossa, 09 de julho de 2015.

PAULO EDUARDO GOULART NETTO
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

Anexo A – Ficha de inscrição

1. CONTATO (endereço para correspondência e dados do coordenador): 
Nome do coordenador: __________________________________________
Rua:_________________________________________________________
Bairro: _______________________________________________________        
CEP: ________________________________
Telefone: _____________________________        Celular: _______________
E-mail: _______________________________________________________

2. GRUPO
Nome do grupo: _______________________________________________
Sonoplastia: (     ) som mecânico (     ) som ao vivo
Música: ______________________________________________________
Coreógrafo: ___________________________________________________
Marcador/apresentador: _________________________________________
Responsável pela sonoplastia: ____________________________________

3. PARTICIPANTES
Nome RG

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Estou de pleno acordo com o regulamento do 5º Concurso de Danças de 
Quadrilha.

Coordenador

Ponta Grossa, ______ de____________________ de 2015

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E 

P O N TA  G R O S S A
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2015

RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – 
PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO: ROSÂNGELA DADAS DELLA TORRES PIRES - ME, CNPJ 
nº 09.331.105/0001-06.
OBJETO: Aquisição de 03 (três) caixas de formulário contínuo, 80 colunas, 
para a Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR.
VALOR TOTAL: R$ 299,70 (duzentos e noventa e nove reais e setenta 
centavos).
RECURSOS: Conta Corrente 996-1, Agência 0400 do Banco Caixa 
Econômica Federal.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Ponta Grossa, 09 de julho de 2015.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2015
RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – 
PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO: ELISEU SCHEIFER & CIA LTDA, CNPJ 02.444.351/0001-
17.
OBJETO: Aquisição de 01 (uma) Fragmentadora de Papel 13LT 110V para 
Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR.
VALOR TOTAL: R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais).
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Ponta Grossa, 09 de julho de 2015.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

_____________________________________________________________
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pela presente, visando resguardar direitos, notifi camos as pessoas infra 
relacionadas, a comparecer no prazo de três dias, nas dependências da 
PROLAR (Rua Balduíno Taques, 445 – 2º andar – Centro – Prédio do antigo 
Clube Guaíra), para tratar de assunto de seu interesse, sob pena de serem 
tomadas as medidas administrativas necessárias para resolver seus respec-
tivos contratos de compra e venda, com o objetivo de retomada dos imóveis, 
por atraso de pagamento.

LOTEAMENTO GRALHA AZUL
NOME MUTUÁRIO

HILDEGAR DANIEL KRUGER

Ponta Grossa, 29 de junho de 2015.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente

_____________________________________________________________
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pela presente, visando resguardar direitos, notifi camos as pessoas infra 
relacionadas, a comparecer no prazo de três dias, nas dependências da 
PROLAR (Rua Balduíno Taques, 445 – 2º andar – Centro – Prédio do antigo 
Clube Guaíra), para tratar de assunto de seu interesse, sob pena de serem 
tomadas as medidas administrativas necessárias para resolver seus respec-
tivos contratos de compra e venda, com o objetivo de retomada dos imóveis, 
por atraso de pagamento.

LOTEAMENTO ESTRELA DO NORTE
NOME MUTUÁRIO CÔNJUGE

MAURO GEBIELUKA BEATRIZ DA LUZ RODRIGUES

Ponta Grossa, 29 de junho de 2015.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente 

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E 
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 013/2015

OBJETO: Aquisição de extintores
VENCEDOR: POSTO BOA VISTA LTDA
LOTE ÙNICO: R$ 2,87 (dois reais e oitenta e sete centavos) o litro
Pregoeira: Sandra Regina Pedrosa Rakovicz
Maiores informações na Divisão de Licitação da Autarquia Municipal de Tran-
sito e Transporte
_____________________________________________________________

RE-RATIFICAÇÃO DO1º TERMO DE ADITIVO AO 
CONTRATO 031/2014

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE Re- Ratifi ca, 
conforme abaixo:
ONDE SE LÊ: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar a vigência do 
contrato, conforme cláusula sétima do instrumento originário, em 12 (doze) 
meses, com inicio em 01/06/2015 e término em 30/05/2016.
LEIA-SE: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar a vigência do 
contrato, conforme cláusula sétima do instrumento originário, em 12 (doze) 
meses, com inicio em 01/07/2015 e término em 30/06/2016.

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
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