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Tomazina recebe certificado 
de reconhecimento nacional do 
Ministério da Saúde

[BOM TRABALHO]

[TERROR]
Após separação, agressor 
abusa da ex-mulher e 
ameaça atear fogo na casa 
com filhos dentro
Temendo pela vida dos filhos e cansada de sofrer 
agressões físicas e psicológicas, a vítima procurou 
a polícia para denunciar o indivíduo

Menino de 13 anos fica ferido 
após pegar “rabeira” em 
caminhão e sofrer acidente

[SUCESSO]
Live beneficente em 
Santana do Itararé 
arrecada mais de R$ 29 mil

Governo abre edital de licitação para construção do 
Centro de Especialidades do Norte Pioneiro

INFRA ESTRUTURA Terreno em que será construída a sede do Centro de Especialidades tem 
9,3 mil metros quadrados e fica nas próximo ao Sesc/Senac em Jacarezinho

Onda de frio chega ao Norte Pioneiro e 
temperatura mínima pode chegar a -1° C
Assim como em todo sul do Brasil, municípios da região sofrem queda brusca na temperatura 
entre a terça-feira e a quinta-feira. Termômetros só voltam a subir a partir da sexta-feira
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Política e
[SUCESSO]

A primeira live soli-
dária com o objetivo de 
arrecadar recursos para 
a construção de um novo 
prédio para o Lar São 
Vicente de Paulo, em San-
tana do Itararé, superou 
as expectativas da orga-
nização em audiência e 
arrecadação.
Durante a transmissão 
online os internautas rea-
lizaram doações via Pix e 
transferência eletrônica 
na conta da instituição, 
além de participarem de 
leilões de objetos doados 
por comerciantes locais e 

moradores para ajudar na 
campanha em benefício 
da construção do novo lar 
para a população da melhor 
idade.
Segundo a Presidente do 
Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa e voluntaria 
no Lar São Vicente de 
Paulo, Solaine Palmonari, 
o evento contou com o apoio 
de artistas de toda região, 
dos comerciantes e da 
população. “Tivemos nessa 
primeira live a participação 
de vários artistas locais e de 
várias cidades da região 
que abraçaram essa nobre 

causa. Também agradeço 
aos comerciantes que nos 
ajudaram muito e toda a 
população que prestigiou 
e contribuiu com o evento 
e com nossa campanha”, 
agradeceu Solaine.
A arrecadação contabili-
zou R$29.200 em dinheiro, 
recebidos via PIX, trans-
ferência bancarias e depó-
sitos na conta da entidade. 
Além do valor financeiro 
arrecado a campanha rece-
beu também doações de 
materiais de construções, 
os valores dos materiais 
ainda não foram contabi-

lizados pela organização.
Junto a campanha de arre-
cadação na live, também foi 
comemorado os 12 anos do 
programa de rádio “Fala 
Prefeito” que tem como 
criador e apresentador o 
Chefe do Executivo Muni-
cipal José de Jesus Isaac.
O prefeito Zé Isac come-
morou o sucesso da live e 
pediu para os internautas 
que continuem doando 
e compartilhando para 
a conquista do novo lar. 
“Confesso que estou muito 
feliz nessa data, são 12 anos 
de programa de rádio e a 

comemoração marcada 
por esse evento online em 
ajuda a nossa população 
da melhor idade. Agradeço 
a cada um que doou até 
agora e peço que continuem 
doando e compartilhando 
a campanha nas redes 
sociais para que possamos 
atingir o objetivo de ajudar 
o Asilo São Vicente de 
Paulo a construir o novo lar 
para nossos idosos” falou o 
prefeito.

Live beneficente em Santana do Itararé 
arrecada mais de R$ 29 mil

Evento realizado online em prol do Lar São Vicente de Paulo 
superou as expectativas de audiência e de arrecadações

Da Redação
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Política e
[INFRA ESTRUTURA]

Governo abre edital de licitação para construção do 
Centro de Especialidades do Norte Pioneiro

Terreno em que será construída a sede do Centro de Especialidades tem 9,3 mil metros 
quadrados e fica nas próximo ao Sesc/Senac em Jacarezinho

O deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) 
acompanhou em Jacarezi-
nho o secretário estadual 
Saúde, Beto Preto, que 
adiantou que o edital de lici-
tação para a construção do 
Centro Médico de Especia-
lidades do Cisnorpi (Con-
selho Intermunicipal de 
Saúde do Norte Pioneiro) 

foi lançado na sexta-feira 
(23). O valor estimado da 
obra, que tem previsão de 
início ainda este ano, será 
de R$ 18 milhões.
Romanelli destacou a atua-
ção da Cisnorpi falando 
sobre a importância da 
instituição para prestação 
de atendimentos na área 
da Saúde a população 

regional. “O trabalho do 
Cisnorpi é reconhecido em 
toda a região. São exames e 
consultas que auxiliam no 
atendimento da população 
que não precisa se deslocar 
para outros centros. Esta 
é uma demanda histórica 
que agora vai sair do papel 
e que vai melhorar o aten-
dimento em saúde de mais 

228 mil moradores de 20 
cidades do Norte Pioneiro”, 
Citou Romanelli.
O terreno em que será 
construída a sede do Centro 
de Especialidades tem 
9.371.67 metros quadra-
dos e fica localizado nas 
proximidades do Sesc/
Senac em Jacarezinho. “A 
área construída do novo 

complexo terá mais de três 
mil metros quadrados com 
estruturas de atendimento 
de especialidades médicas, 
com consultórios, laborató-
rios, entre outros serviços”, 
disse Beto Preto.

Redação com Assessoria

O centro atenderá 
20 especialidades médi-
cas, além de exames de 
diagnóstico e de imagens, 
odontologia, fonoaudiolo-
gia e serviço de atenção 
especializada nas áreas 
de doenças sexualmente 
transmissíveis, HIV e 
AIDS. Abrigará ainda uma 
unidade dispensadora de 
medicamentos, serviço 
social para atendimento e 
fornecimento de órteses e 
próteses e os programas de 
prevenção da diabetes e de 
redução na progressão da 
insuficiência renal crônica.
Terá 25 consultórios médi-
cos, 8 odontológicos, 17 
salas de exames e diagnósti-
cos, 1 laboratório de prótese 
dentária, laboratório de 
análises clínicas, farmácia 
e sala para pequenas cirur-
gias. “A implantação deste 
centro médico vai auxiliar 
ainda mais no atendimento 
das pessoas que procuram 
atendimento especializado 
no Norte Pioneiro”, disse 
o presidente do Cisnorpi 
e prefeito de Jacarezinho 

Marcelo Palhares (PSD).
As cidades atendidas pelo 
Cisnorpi: Barra do jacaré, 
Cambará,  Carlópolis, 
Conselheiro Mairinck, 
Figueira, Guapirama, 
Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, 
Japira, Joaquim Távora, 
Jundiaí do Sul, Pinhalão, 
Quatiguá, Ribeirão Claro, 
Salto do Itararé, Santana 
do Itararé, Santo Antônio 
da Platina, São José da Boa 
Vista, Siqueira Campos, 
Tomazina e Wenceslau 
Braz.
Também participaram do 
anúncio o prefeito de Cam-
bará Neto Haggi (MDB): o 
prefeito de Figueira José 
Contieiro (PSL), o diretor 
da 19ª Regional de Saúde, 
Marcelo Nascimento; o 
diretor regional da Seab, 
Fernando Emmanuel; o 
presidente da Santa Casa, 
Nilton José de Souza; e 
os vereadores Dorival de 
Souza (PDT), José Roberto 
Souza de Assis (PSD), Edíl-
son da Luz (DEM) e Antônio 
Neves Neto (PSD).  

[ATENDIMENTO]

“O trabalho do Cisnorpi é reconhecido em toda a região. São exames e consultas que auxiliam no 
atendimento da população que não precisam se deslocar para outros centros. Esta é uma demanda 
histórica que agora vai sair do papel e que vai melhorar o atendimento em saúde de mais 228 mil 

moradores de 20 cidades do Norte Pioneiro” – Deputado Romanelli
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SISTEMA MANTIDO
O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB) 

afirmou que a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) deve 
retomar os trabalhos presenciais de forma plena apenas no ano 
que vem. Até o final do ano, deve ser mantido o sistema híbrido 
das sessões plenárias, com parte dos deputados participando 
dos debates por meio de uma plataforma tecnológica. “Não 
houve prejuízo ao processo democrático. Seguimos traba-
lhando e o que interessa é o resultado do processo. Aprovamos 
leis importantes para dar sustentação ao enfrentamento da 
pandemia”, disse Romanelli.

DATA MARCADA
O depoimento do líder do governo na Câmara, deputado 

Ricardo Barros (PP-PR), está marcado para 12 de agosto. Após 
duas semanas de recesso parlamentar, os depoimentos da CPI 
serão retomados em 3 de agosto, quando o Congresso Nacional 
retomará os trabalhos.

PR EM MOVIMENTO
O governador em exercício, Darci Piana, destacou os 

esforços do Governo do Estado nas busca pelo melhor modelo 
para renovação das concessões do pedágio e os impactos posi-
tivos que a população vai sentir com tarifas menores e mais 
obras desde o início do contrato.

NOVA FERROESTE
Piana reiterou que o projeto da Nova Ferroeste será 

muito importante para a região Oeste, lembrou dos investi-
mentos na casa de R$1,3 bilhões que o Estado está realizando 
no Porto de Paranaguá, que estará preparado para recepcionar 
o escoamento da produção de todas as regiões.

NOVA FERROESTE II
O projeto da Nova Ferroeste vai ampliar a capacidade 

de transporte, melhorar o escoamento e praticar preços mais 
atrativos. “Se alinharmos um bom modelo de concessão rodo-
viária e a possibilidade de distribuir cargas pela ferrovia, 
teremos um ramal e as condições para desenvolver toda essa 
região que hoje está à margem da infraestrutura”, destaca o 
presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken.

CONSULTA PÚBLICA
A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados 

do Paraná (Agepar) abriu consulta pública para receber con-
tribuições, críticas e sugestões para o tratamento tarifário dos 
gastos com energia elétrica no mercado livre pela Companhia 
de Saneamento do Paraná (Sanepar). A Consulta Pública vai 
até o dia 09 de setembro. Os interessados devem enviar suas 
colaborações através do menu “Participação Social”, na página 
da Agepar – www.agepar.pr.gov.br.

PRÊMIO GESTOR
As inscrições para o Prêmio Gestor Público Paraná 

(PGP-PR) foram encerradas no dia 16 de julho. A premiação 
conta com 187 projetos participantes na edição deste ano, 
segundo maior número da história, superando a marca de 
2020, quando foram registrados 172 projetos.

[BOM TRABALHO]

Tomazina recebe certificado 
de reconhecimento nacional do 

Ministério da Saúde
Certificados foram entregues aos municípios que 

atingiram resultados acima de 7 nos indicadores de 
desempenho na Atenção Primária

O município  de 
Tomazina está entre os 
nove municípios do paraná 
que receberam do Minis-
tério da Saúde um selo de 
reconhecimento às medi-
das adotadas no enfren-
tamento da pandemia 
de Covid-19 no terceiro 
quadrimestre de 2020. No 
Brasil, 225 cidades foram 
contempladas com a cer-
tificação.
Segundo o Ministério da 
Saúde, o certificado é o 
reconhecimento do esforço 
dos profissionais de Saúde 
em todo o país que, mesmo 
em face de uma emergên-
cia sanitária de caráter 
mundial, prioriza o papel 
da APS como porta de 
entrada no sistema de 
saúde. “O certificado de 
qualidade da APS vem 
para reconhecer o traba-
lho que tem sido feito pelos 
municípios e Distrito Fede-
ral para alcançarem os 
parâmetros de qualidade 

que esperamos que a popu-
lação receba. É importante 
e estratégico para o SUS 
o Governo Federal conti-
nuar investindo cada vez 
mais na Atenção Primá-
ria”, reforçou o Secretá-
rio da Atenção Primária 
à Saúde do Ministério, 
Raphael Câmara.
Foram certificadas as ges-
tões que atingiram resul-
tados acima de 7 nos indi-
cadores de desempenho. 
Dentre os critérios estão: 
Consultas de pré-natal; 
Atendimento odontológico 
na gestação; Realização de 
exames para sífilis e HIV 
em gestantes; Cobertura 
de exame cito patoló-
gico; Vacinação contra 
poliomielite inativada e 
de pentavalente; Acom-
panhamento de pessoas 
hipertensas; e Solicitação 
de hemoglobina clicada 
para pessoas com diabetes.
O prefeito de Tomazina, 
Flavio Zanrosso, para-

benizou os profissionais 
da Saúde pelo esforço 
empreendido durante a 
pandemia e reforçou que 
a Saúde continuará tendo 
foco prioritário da gestão 
municipal. “Nosso res-
peito e a nossa admiração 
pelos trabalhadores que 
estão fazendo a diferença 
em um momento tão difí-
cil”, destacou Flavio Zan.
A l é m  d e  To m a z i n a , 
também foram certifica-
dos os municípios; Santa 
Helena (20ª Regional de 
Saúde Toledo); Maripá (20ª 
Regional de Saúde Toledo); 
Perobal 12ª Regional de 
Saúde Umuarama); Castro 
(3ª Regional de Saúde 
Ponta Grossa); Barracão 
(8ª Regional de Saúde 
Francisco Beltrão); Campo 
Bonito e Iguatu (10ª. Regio-
nal de Saúde Cascavel) e 
Jaguariaíva (3ª Regional 
de Saúde Ponta Grossa).

Da Redação
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[TERROR]

Após separação, agressor abusa 
da ex-mulher e ameaça atear 

fogo na casa com filhos dentro
Temendo pela vida dos filhos e cansada de sofrer agressões físicas e 
psicológicas, a vítima procurou a polícia para denunciar o indivíduo

Cansada do relacio-
namento com seu compa-
nheiro, uma mulher mora-
dora do município de São 
Sebastião da Amoreira se 
separou do marido. Porém, 
as situações de tortura e 
terror continuaram e fize-
ram com que ela buscasse 
ajuda da Polícia Militar na 
tarde desta segunda-feira 
(26).
De acordo com o boletim 
de ocorrência registrado 

pela PM, a vítima procu-
rou a equipe por volta das 
17h45 e passou a relatar a 
situação de terror que vem 
vivendo com seu ex-ma-
rido. Segundo ela, em 
abril deste ano resolveu se 
separar do suspeito e, desde 
então, vem sofrendo todo 
tipo de violência doméstica. 
Ela relatou que é agredida 
fisicamente, sofre violência 
psicológica e até mesmo 
abuso sexual. Além de 

tornar a vida da ex-compa-
nheira um terror, o homem 
ainda teria ameaçado colo-
car fogo na casa com os 
filhos do casal dentro. 
Apesar da gravidade das 
denúncias, não foram 
divulgadas informações 
se o agressor chegou a 
ser procurado ou preso, 
apenas que a solicitante 
foi orientada em relação 
aos procedimentos cabíveis 
ao caso. 

Da Redação

Da Redação

Menino de 13 anos 
fica ferido após pegar 

“rabeira” em caminhão 
e sofrer acidente

Segundo testemunhas, cerca de seis garotos 
estavam pendurados na traseira do veículo 

quando um deles acabou caindo

[IMPRUDÊNCIA]

Uma brincadeira 
imprudente quase ter-
mina de maneira trágica 
após um garoto de 13 
anos cair da traseira de 
um caminhão enquanto 
pegava “rabeira”. A situa-
ção foi registrada no início 
da noite desta segunda-
-feira (26) em Jacarezinho. 
Segundo relatos de teste-
munhas que presencia-
ram a cena, a situação 
aconteceu por volta das 
20h00 na Rua José Pavan, 
Vila Romana. Cerca de 
seis garotões estavam 
pegando “rabeira” em 
um caminhão quando 
uma dos meninos acabou 
caindo do veículo. Com a 

queda, o menor bateu a 
cabeça no asfalto e ficou 
desacordado. Populares 
que passavam pelo local 
prestaram os primeiros 
socorros à criança o reti-
rando da rua para que 
não acabasse sendo atro-
pelado por outro veículo. 
Diante da situação a equipe 
do Corpo de Bombeiros foi 
acionada para prestar 
atendimento ao garoto 
que chegou a recuperar 
a consciência e queria ir 
embora, mas foi contido 
até a chegada do socorro. 
Com isso, o menor foi 
encaminhado ao Pronto 
Socorro para receber aten-
dimento médico. 

Ação da PM e Polícia Civil termina com dois 
presos e armas apreendidas

Dois homens foram 
presos por equipes policiais 
do município de Abatiá por 
envolvimento com disparos 
de arma de fogo. A ocorrên-
cia foi registrada na tarde 
da segunda-feira (26).
De acordo com informa-

ções da Polícia Militar, 
tudo teve início quando as 
equipes foram acionadas 
para prestar atendimento a 
uma ocorrência de disparo 
de arma de fogo na zona 
rural do município. Diante 
do chamado, a equipe foi ao 

endereço informado para 
averiguar a situação. 
No local, foi constatado um 
desentendimento entre os 
envolvidos devido a venda 
de um trator e, em clima 
acalorado, houve os dispa-
ros. Os policiais ouviram a 

versão dos dois envolvidos, 
porém os relatos apresen-
tavam divergências. 
Frente aos fatos, os homens 
de 38 e 52 anos foram presos 
e encaminhados a delega-
cia da Polícia Civil, assim 
como as pistolas .380 e 9 mm 

foram apreendidas. Após 
o pagamento de fiança, 
dos dois envolvidos foram 
liberados. Já as armas 
serão submetidas a exames 
periciais para continui-
dade do processo criminal. 
Ninguém ficou ferido. 

Da Redação
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Relax e
‘Crescer com o elenco de Homem-
Aranha foi especial’, diz Zendaya

Tico Santa Cruz  protagonizou 
uma briga feia com Dudu Peliz-
zari em 2010, durante o reality “A 
Fazenda“, mas segundo ele, em 
entrevista a Maurício Meirelles, 
a desavença acabou. “Sempre 
tive essa coisa da agressividade 
interna. Hoje sou uma pessoa 
que consegue neutralizar esses 
impulsos, mas naquela época fui 
para porrada com duas semanas 
de reality”, revelou no “Foi Mau”.
Segundo o cantor, tudo termi-

nou quando Dudu ligou para se 
desculpar. “Cara queria me des-
culpar com você”, contou Tico. 
“Acho que a pandemia mexeu 
muito com todo mundo em vários 
aspectos”, completou o cantor. 
Ele chegou a ser comparado pelo 
apresentador à Karol Conká por 
se envolver em brigas nos reali-
ties, mas o artista rebateu. “Acho 
que a primeira Karol Conká foi 
o Theo Becker.”

A atriz, de 24 anos, tinha 
20 anos quando apareceu pela 
primeira vez como MJ no filme 
da Marvel de 2017, ‘Homem-A-
ranha: De Volta ao Lar’ e, desde 
então, apareceu em ‘Homem-A-
ranha: Longe de Casa’, de 2019, 
e repetirá o papel novamente 
em ‘Homem-Aranha: Sem Volta 
para Casa’ em dezembro.
E a beldade disse que é “muito 
grata” pelos amigos que fez 

no set dos filmes, incluindo o 
super-herói titular Tom Hol-
land, assim como Jacob Batalon, 
Laura Harrier, Tony Revolori e 
Angourie Rice.
Ela disse ao ‘Daily Pop’, do ‘E!’: 
“Estávamos todos absorvendo 
e aproveitando o momento, 
estando uns com os outros e 
sendo muito gratos por essa 
experiência. É muito especial 
termos crescido todos juntos.”

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 11

PO
APRAZIVEL

LICOROSA
SAMEATM

CALANDRA
AGIRIS

ILIADAA
UNENADE
MCCOLOR
IRONPV
NIPONICA

COVARASA
SEDATIM
ALAVERA

S

Planta her-
bácea de
talo longo

e firme

Provido
de sulcos

Lorenzo 
(?), ator de
"Esquadrão

Cobra"

Parque
das (?),
reserva

biológica 

"O (?) da
Serpente",
filme de
Bergman

Prensa
em que se
produzem
matrizes

"A (?)", po-
ema épico
atribuído
a Homero

Adjetivo
concedido

ao Hulk
(HQ)

(?) Stefanel-
lli, a Siri 

do "Big Bro-
ther Brasil"

Gramínea 
usada para
alimentar
pássaros

Planta
como o

mate e o
haxixe 

Ferro, em
inglês

Nanda
Alves,
tenista

brasileira

(?) Para-
vel, castelo
de Nárnia

(Lit.)

Sílaba de
"macaco"

(?) Lopes,
jornalista
vítima de
homicídio

(?) Verão,
persona-

gem de Jor-
ge Lafond

Ameno;
prazeroso
A bebida

doce

Filha do seu irmão em
relação ao seu filho

Banda musical funda-
da por Jessé, em 1977

Japonesa
Sepultura

dada a
indigentes

Fibra
obtida na 

sericultura
Setor temá-

tico em 
desfile car-
navalesco

Aroma
agradável
(?) Roberts,
escritora

Exame ava-
liador das 
graduações
Frondosa

Nascido no país
asiático cuja capital

é Teerã

Sol, em
inglês

1.200, em
romanos

 3/sun. 4/cair — iron — nora. 5/lamas. 8/calandra — estriado.

Yanna Lavigne celebra 4 meses de 
gestação: “Momento que é único”

Yanna Lavigne  celebrou 
a chegada do quarto mês de 
gravidez de seu segundo filho 
com o ator  Bruno Gissoni. Na 
manhã desta terça-feira (27), a 
atriz revelou que suas calças 
jeans já não estão mais servindo. 
A mãe da pequena Madalena 
compartilhou um clique de calça 
jeans e um cropped de ursinho de 

pelúcia. “BOM DIA! 4 mês de ges-
tação CHEGOUUU e mamãe não 
cabe mais em nenhuma calça 
jeans”, desabafou na legenda.
“Sou do time que ama esse 
momento que é único e não volta. 
Mas tem o time que fica com 
saudade das roupas. Quem é você 
nessa?”, perguntou a famosa.

Tico Santa Cruz fala sobre fim de 
briga de 11 anos com Dudu Pelizzari
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Geral e
[CAMBARÁ]

Instalado há 50 anos 
em Cambará, no Norte 
Pioneiro, o grupo Certano 
vai ampliar a sua planta na 
cidade, com o objetivo de 
expandir o setor de distri-
buição de alimentos e pro-
dutos de higiene e limpeza. 
Com atuação nas cidades 
do Norte do Paraná e do 
Sul de São Paulo, o inves-
timento do grupo, que deve 
variar de R$ 12 milhões a R$ 
15 milhões, foi confirmado 
nesta segunda-feira (26), 
em reunião da diretoria da 
empresa com o governador 
em exercício Darci Piana.
A previsão é que, com a 
expansão, a empresa, que 

gera atualmente 300 empre-
gos diretos, abra mais 
50 vagas. “É um número 
bastante expressivo para 
uma cidade de pequeno 
porte como Cambará, além 
de trazer mais desenvolvi-
mento a todo o Norte Pio-
neiro”, disse Piana.
“Mesmo com a pandemia, o 
Paraná comemora a marca 
de R$ 55 bilhões em inves-
timentos privados atraídos 
nos últimos anos, gerando 
milhares de empregos em 
diversas cidades”, afirmou 
o governador em exercício.
O grupo, que começou 
atuando no setor ataca-
dista, inaugurou em 2007 

um complexo industrial 
na cidade e consolidou 
uma linha de produção de 
açúcar, ao mesmo tempo 
em que mantinha um 
crescimento no atacado. A 
planta, localizada às mar-
gens da rodovia PR-431, 
já tinha passado por uma 
expansão, fruto de um 
investimento de R$ 30 
milhões, para ampliar a 
capacidade produtiva.
O novo aporte será feito 
em duas vezes, com inves-
timento inicial de R$ 10 
milhões e um recurso que 
pode variar de R$ 2 milhões 
a R$ 5 milhões em equipa-
mentos. Com isso, a previ-

são é ampliar a variedade 
e quantidade de itens dis-
tribuídos pelo atacadista, 
passando dos 2 mil produ-
tos atuais para até 3,2 mil 
itens a partir de outubro, 
quando o empreendimento 
será finalizado.
Para o presidente da Cer-
tano, Luís Antonio Dias, 
o bom ambiente de negó-
cios do Paraná, aliado 
ao tratamento tributário 
promovido pelo Governo 
do Estado, tornam o Paraná 
competitivo frente a outros 
estados para novos negó-
cios. “O Paraná é onde eu 
nasci e é a terra de nossa 
empresa, por isso é um 

orgulho ampliar nossos 
negócios aqui. É um Estado 
promissor, que gera rique-
zas e tem se tornado muito 
competitivo”, disse.
A construção de um novo 
anexo na planta atual vai 
significar um incremento 
de 4 mil metros quadrados 
de área construída. O com-
plexo conta hoje com 9 mil 
metros quadrados de insta-
lações, construídas em um 
terreno de 100 mil metros 
quadrados às margens da 
PR-431.

AEN

Grupo Certana se reúne com representantes do 
governo e anuncia R$ 15 mi em investimentos

Empresa vai ampliar sua planta na cidade de Cambará e expandir o 
setor de distribuição de alimentos e produtos de higiene e limpeza
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Editais e Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados com a finalidade tornar público 
as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos 
e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida tomada pelas 
prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, 
instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar público seus atos.
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  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI  
ESTADO DO PARANÁ 

   
 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 
 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO  

 

 
 
O Prefeito do Município de Jaboti, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 
estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Municipal n° 33/1994 e demais 
disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 
PSS, visando à contratação de pessoal, por prazo determinado para desempenhar funções junto ao município em 
excepcional interesse público,  
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento da UNICENTRO com sede na Rua Afonso Botelho, nº 838, Trianon, CEP 85012-030, 
Guarapuava/PR, endereço eletrônico www.concursosfau.com.br e correio eletrônico 
secreconcursosfau@fundacaounicentro.com.br. 
1.1.1 Todas as publicações do presente Processo Seletivo Simplificado, serão realizadas nos sites 
www.concursosfau.com.br e https://www.jaboti.pr.gov.br/portal e no Diário Oficial do Município até a homologação 
final do Processo Seletivo Simplificado, após serão efetuadas apenas no Diário Oficial do Município. 
1.2 A seleção destina-se ao provimento de vagas por prazo determinado, no quadro da Prefeitura Municipal de 
Jaboti de acordo com as Tabelas 2.1, 2.2, 2,3 deste Edital, e tem prazo de validade de 2 (dois) anos, a contar da 
data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de 
Jaboti. 
1.3 A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá em prova de títulos, de caráter 
classificatório para todos os cargos, de acordo com as Tabelas do item 8 deste Edital. 
1.4 A convocação para as vagas informadas nas Tabelas 2.1, 2.2, 2.3 deste Edital será feita de acordo com 
a necessidade, a conveniência e a possibilidade financeira da Prefeitura Municipal de Jaboti, dentro do 
prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 
1.5 Os requisitos e as atribuições para a contratação temporária estão relacionados no Anexo I deste Edital. 
1.6 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas e demais eventos. O 
candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais 
publicações no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br. 
1.7 Durante o período de validade do Processo Seletivo Simplificado, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito 
de proceder à contratação temporária que atenda aos interesses e necessidades do serviço, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e financeira, dentro das vagas existentes ou que possam vir a existir. 
 

2. DOS CARGOS 
 
2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, vagas para pessoa 
com deficiência (PcD), a remuneração inicial bruta, o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos a seguir: 
 
TABELA 2.1 

 
NÍVEL SUPERIOR(1) 

Código 
do 

Cargo 

Cargo Carga 
Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

 

Remuneração 
Inicial Bruta 

R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$  
 

101 Professor 20 09 - 1.443,61 45,00 
102 Enfermeiro 40 01 - 5.025,63 45,00 
103 Farmacêutico  40 01 - 3.410,63 45,00 
104 Nutricionista  40 01 - 2.139,97 45,00 

(1) Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital. 

 
TABELA 2.2 
 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO (1) 
Código 

do 
Cargo 

Cargo Carga 
Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

 

Remuneração 
Inicial Bruta 

R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$  
 

201 Técnico em Enfermagem  40 06 - 1.452,52 30,00 
202 Auxiliar Administrativo  32:30 02 - 1.902,18 30,00 
203 Técnico em Higiene Bucal  40 05 - 1.452,52 30,00 
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(1) Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital. 

 
 
TABELA 2.3 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO (1) 
Código 

do 
Cargo 

Cargo Carga Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

 

Remuneração 
Inicial Bruta 

R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$  
 

301 Motorista 40 05 - 1.452,52 15,00 
302 Auxiliar de Serviços Gerais  40 05 - 1.100,00 15,00 
303 Operador de Máquinas 40 01 - 1.452,52 15,00 

(1) Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital. 
 
 

3. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  
 
3.1 São requisitos básicos para a contratação temporária no quadro da Prefeitura Municipal de Jaboti:  
a) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;  
b) ter completado 18 (dezoito) anos na data da contratação temporária;  
c) Apresentar Certidão Negativa Criminal; 
d) ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção médica oficial, determinada pela 
Prefeitura Municipal de Jaboti;  
e) possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo;  
f) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos;  
g) a quitação com as obrigações eleitorais e militares;  
h) não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual ou federal nos últimos 05 (cinco) anos a contar da 
data da entrega de documentos; 
i) demais exigências contidas neste Edital e legislação municipal aplicável. 
 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 A inscrição no Processo Seletivo Simplificado implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo 
candidato das condições estabelecidas neste Edital.  
4.2 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Jaboti serão realizadas 
somente via internet. Não serão aceitas inscrições efetuadas de forma diversa da estabelecida neste item.  
4.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 12h00min do dia 05 de agosto de 2021 às 
23h59min do dia 19 de agosto de 2021, observado horário oficial de Brasília/DF, através do endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br.  
4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:  
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas para 
contratação temporária e submetendo-se às normas expressas neste Edital;  
b) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor estipulado nas Tabelas 2.1, 2.2 
e 2.3 deste Edital.  
4.5 Não será permitido, em hipótese nenhuma, ao candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu ou se 
inscrever em mais de um cargo.  
4.6 O candidato terá sua inscrição deferida somente após o recebimento, pela Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO, através do banco, da confirmação do pagamento de sua taxa de inscrição.  
4.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição.  
4.7.1 declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação de Inscrição, bem como a 
falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação determinará o cancelamento 
da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando em qualquer época na eliminação 
automática do candidato, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada 
após a contratação do candidato, o mesmo será demitido do cargo pela Prefeitura Municipal de Jaboti.  
4.8 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária, até a data de seu vencimento. 
Caso o candidato não efetue o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, o mesmo deverá acessar 
o endereço eletrônico www.concursosfau.com.br, imprimir a segunda via do boleto bancário e realizar o 
pagamento até o dia 20 de agosto de 2021. As inscrições realizadas com pagamento após esta data não 
serão acatadas. 
4.9 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, em nenhuma hipótese, processará qualquer 
registro de pagamento com data posterior à estabelecida no subitem 4.8 deste edital. O valor referente ao 
pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, em hipótese nenhuma, a não ser por anulação plena deste 
Processo Seletivo.  

JABOTI ARAPOTI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / CONTATO (43) 3512 3032 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDOR 
INDIVIDUAL – MEI

Edital de Pregão Eletrônico nº 37/2021
Processo nº 93/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos em geral para 
enfrentamento a COVID-19, visando atender as necessidades das Escolas 
e CMEIs Municipais.
Recebimento das Propostas: A partir das 08h00min do dia 28/07/2021, 
até às 08h30mim do dia 10/08/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08h30min até às 09h00min, 
do dia 10/08/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 09h00min do dia 10/08/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Valor Máximo: R$ 173.611,64 (cento e setenta e três mil e seiscentos e 
onze reais e sessenta e quatro centavos).
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser retirado na Divisão de 
Licitação e Compras, sito a Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, bairro 
Centro Cívico, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 84.990-000, 
no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, de 
segunda a sexta-feira, ou, encontra-se disponibilizado através do site: 
www.arapoti.pr.gov.br, ou ainda, poderá solicitar através do endereço 
eletrônico, e-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 22/07/2021
Ana Aline Santos Mendes
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / CONTATO (43) 3512-3159 / 3032 / 3033 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS - ME 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEM-
PREENDOR INDIVIDUAL – MEI
Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2021.
Processo nº 96/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de CARNES para alimentação 
escolar, visando atender as necessidades das Escolas e CMEIs Municipais.
Recebimento das Propostas: A partir das 08h00min do dia 28/07/2021, 
até às 08h30mim do dia 11/08/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08h30min até às 09h00min, 
do dia 11/08/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 09h00min do dia 11/08/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Valor Máximo: R$ 1.096.584,00 (Um Milhão Noventa e Seis Mil e Qui-
nhentos e Oitenta e Quatro Reais).
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser retirado na Divisão de 
Licitação e Compras, sito a Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, bairro 
Centro Cívico, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 84.990-000, 
no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, de 
segunda a sexta-feira, ou, encontra-se disponibilizado através do site: 
www.arapoti.pr.gov.br, ou ainda, poderá solicitar através do endereço 
eletrônico, e-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 22/07/2021
Ana Aline Santos Mendes
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / CONTATO (43) 3512 3032 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDOR 
INDIVIDUAL – MEI

Edital de Pregão Eletrônico nº 41/2021
Processo nº 89/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de utensílios em inox, visando 
atender as necessidades das Escolas e CMEIs Municipais.
Recebimento das Propostas: A partir das 08h00min do dia 30/07/2021, 
até às 08h30mim do dia 17/08/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08h30min até às 09h00min, 
do dia 17/08/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 09h00min do dia 17/08/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Valor Máximo: R$ 50.313,93 (cinquenta mil e trezentos e treze reais e 
noventa e três centavos)
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser retirado na Divisão de 
Licitação e Compras, sito a Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, bairro 
Centro Cívico, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 84.990-000, 
no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, de 
segunda a sexta-feira, ou, encontra-se disponibilizado através do site: 
www.arapoti.pr.gov.br, ou ainda, poderá solicitar através do endereço 
eletrônico, e-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 26/07/2021.
Ana Aline Santos Mendes
Pregoeira
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4.10 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas 
em depósito ou transferência bancária, tampouco as de programação de pagamento que não sejam efetivadas.  
4.11 A Prefeitura Municipal de Jaboti e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO não se 
responsabilizam por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
4.12 Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto Federal nº 6.593/2008 poderão solicitar 
isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, nos dias 05 e 06 de agosto de 2021, através do 
preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção que será disponibilizada no site www.concursosfau.com.br após 
o preenchimento da inscrição. 
4.13 Poderá solicitar a isenção de taxa de inscrição o candidato que:  
I - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o 
Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007; e  
II - for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007, ou  
III – for doador de sangue, devendo comprovar no mínimo 3 (três) doações em um ano para entidade oficial ou 
credenciada da União, Estado ou Município, devendo apresentar no ato da inscrição documento comprobatório 
emitido pela entidade coletora discriminando o número de doações e datas de sua realização.  
4.14 O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato, contendo:  
I - indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e  
II - declaração de que atende à condição estabelecida no item II do item 4.13 ou  
III - declaração conforme estabelecido no item 4.13.III.  
II.1 - A Ficha de Solicitação de Isenção do presente Edital será disponibilizada no site www.concursosfau.com.br.  
II.2 - A não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição de que trata os incisos I, II e III do 
item 4.14 ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitada, implicará no indeferimento do 
pedido de isenção.  
II.3 Os itens I e II devem ser comprovados conjuntamente e o item III isoladamente.  
II.4 - O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será 
divulgado no dia 11 de agosto de 2021 pelo site www.concursosfau.com.br.  
II.5 - Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada. Os candidatos que 
tiverem indeferida sua solicitação de inscrição com isenção da taxa, deverão providenciar no site a impressão do 
boleto para pagamento dentro do prazo estipulado, ou seja, proceder a impressão do boleto até às 23hs59min do 
dia 19 de agosto de 2021, e efetuar o pagamento até às 23hs59min do dia 20 de agosto de 2021. 
 
 

5. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) 
 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 
5.1 Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) do número total de vagas providas durante 
a validade do presente processo seletivo simplificado, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com 
a deficiência, observado o disposto pelo artigo 37, inciso VIII da Constituição  Federal,  Decreto  federal  nº.  
3.298/99, Lei Estadual nº 15.139/2006 e Lei Complementar Municipal nº 02/2012. 
5.1.1 a compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo no qual se inscreveu será declarada por junta 
médica especial, perdendo o candidato o direito à nomeação caso seja considerado inapto para o exercício do 
cargo. 
5.1.2 quando o número de vagas reservadas aos portadores de deficiência resultar em fração, arredondar-se-á 
para o número inteiro imediatamente superior, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou para 
número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco). 
5.2 A pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que se refere a avaliação e aos critérios de aprovação, de acordo com o previsto no presente 
Edital.  
5.3 São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o Artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se 
enquadram nas categorias de I a V a seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior 
Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às 
vagas reservadas aos deficientes”:  
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo 
Decreto nº 5.296, de 2004);  
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 
2004);  
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(1) Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital. 

 
 
TABELA 2.3 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO (1) 
Código 

do 
Cargo 

Cargo Carga Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

 

Remuneração 
Inicial Bruta 

R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$  
 

301 Motorista 40 05 - 1.452,52 15,00 
302 Auxiliar de Serviços Gerais  40 05 - 1.100,00 15,00 
303 Operador de Máquinas 40 01 - 1.452,52 15,00 

(1) Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital. 
 
 

3. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  
 
3.1 São requisitos básicos para a contratação temporária no quadro da Prefeitura Municipal de Jaboti:  
a) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;  
b) ter completado 18 (dezoito) anos na data da contratação temporária;  
c) Apresentar Certidão Negativa Criminal; 
d) ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção médica oficial, determinada pela 
Prefeitura Municipal de Jaboti;  
e) possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo;  
f) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos;  
g) a quitação com as obrigações eleitorais e militares;  
h) não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual ou federal nos últimos 05 (cinco) anos a contar da 
data da entrega de documentos; 
i) demais exigências contidas neste Edital e legislação municipal aplicável. 
 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 A inscrição no Processo Seletivo Simplificado implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo 
candidato das condições estabelecidas neste Edital.  
4.2 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Jaboti serão realizadas 
somente via internet. Não serão aceitas inscrições efetuadas de forma diversa da estabelecida neste item.  
4.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 12h00min do dia 05 de agosto de 2021 às 
23h59min do dia 19 de agosto de 2021, observado horário oficial de Brasília/DF, através do endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br.  
4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:  
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas para 
contratação temporária e submetendo-se às normas expressas neste Edital;  
b) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor estipulado nas Tabelas 2.1, 2.2 
e 2.3 deste Edital.  
4.5 Não será permitido, em hipótese nenhuma, ao candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu ou se 
inscrever em mais de um cargo.  
4.6 O candidato terá sua inscrição deferida somente após o recebimento, pela Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO, através do banco, da confirmação do pagamento de sua taxa de inscrição.  
4.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição.  
4.7.1 declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação de Inscrição, bem como a 
falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação determinará o cancelamento 
da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando em qualquer época na eliminação 
automática do candidato, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada 
após a contratação do candidato, o mesmo será demitido do cargo pela Prefeitura Municipal de Jaboti.  
4.8 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária, até a data de seu vencimento. 
Caso o candidato não efetue o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, o mesmo deverá acessar 
o endereço eletrônico www.concursosfau.com.br, imprimir a segunda via do boleto bancário e realizar o 
pagamento até o dia 20 de agosto de 2021. As inscrições realizadas com pagamento após esta data não 
serão acatadas. 
4.9 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, em nenhuma hipótese, processará qualquer 
registro de pagamento com data posterior à estabelecida no subitem 4.8 deste edital. O valor referente ao 
pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, em hipótese nenhuma, a não ser por anulação plena deste 
Processo Seletivo.  

CÂMARA DE ARAPOTI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180 – CENTRO CIVICO – ARAPOTI/
PR - CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 40/2021

Processo nº 87/2021.

Objeto: Registro de preços para aquisição de DIETAS ENTERAIS (SISTEMA 
FECHADO), visando atender as necessidades do Hospital Municipal 18 de 
Dezembro.
Local: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado”
Recebimento das Propostas: A partir 08:00min do dia 29/07/2021 até às 
08:30min do dia 12/08/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08:30min até às 09:00min do 
dia 12/08/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09h:00min do dia 12/08/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Prazo de Execução/Vigência: 12 (doze) Meses.

Informações e Retirada do Edital: Maiores informações poderão ser obtidas 
na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, 
telefones: (43) 3512-3032/3032, no horário das 08h00min às 11h30min e 
das 13h00min às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@
arapoti.pr.gov. Data Edital: 26/07/2021.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 01 / 2021 AO CONTRATO N° 03 / 2021

PROCESSO Nº 12 / 2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada, em caráter excepcional 
e temporário, para a prestação de serviços técnicos contábeis, conforme 
o Memorial Descritivo das Atribuições da Função, visando atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Arapoti.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPOTI
CONTRATADA: ORGACON – CONTABILIDADE S/S LTDA
CNPJ: 06.027.688/0001-80
VALOR MENSAL: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais).
VIGÊNCIA: 31.07.2021 à 31.10.2021
ELEMENTO DE DESPESA:
01.001.01.031.0051.2.001.3.3.90.39.05.00 – MANUTENÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.
ASSINAM:
EDILSON CORSINI PEREIRA – pela CONTRATANTE
LUIZ CARLOS LARA – pela CONTRATADA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO

ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado do Processo Administrativo nº 11 / 
2021 – CONVITE N° 04 / 2021, Tipo Menor Preço – Global, cujo objeto é a 
“contratação de empresa especializada para locação de sistema integrado 
de gestão legislativa eletrônica e digital em plataforma web, incluindo a 
conversão de dados, implantação, treinamento de pessoal e suporte técnico 
visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Arapoti”, confor-
me Ata de Audiência executada pela Comissão Permanente de Licitação.
AMPARO LEGAL: Artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666 / 93 e suas 
alterações posteriores.
EMPRESA VENCEDORA:
SOFTCAM SOLUCOES LTDA, sendo o valor total de R$ 30.088,00 (trinta 
mil e oitenta e oito reais).

Arapoti / PR, em 26 de julho de 2021.

EDILSON CORSINI PEREIRA
Presidente da Câmara

EXTRATO DO CONTRATO N° 07 / 2021

PROCESSO Nº 11 / 2021
CONVITE Nº 04 / 2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de sistema 
integrado de gestão legislativa eletrônica e digital em plataforma web, incluin-
do a conversão de dados, implantação, treinamento de pessoal e suporte 
técnico visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Arapoti.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPOTI
CONTRATADA: SOFTCAM SOLUCOES LTDA
CNPJ: 24.092.271/0001-82
VALOR TOTAL: R$ 30.088,00 (trinta mil e oitenta e oito reais).
VIGÊNCIA: 27.07.2021 à 27.07.2022
ELEMENTO DE DESPESA:
01.001.01.031.0051.2.001.3.3.90.40.11.00 – MANUTENÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – LOCAÇÃO DE SOFTWARES.
ASSINAM:
EDILSON CORSINI PEREIRA – pela CONTRATANTE
FABRICIO DE SOUZA – pela CONTRATADA

ARAPOTI
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4.10 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas 
em depósito ou transferência bancária, tampouco as de programação de pagamento que não sejam efetivadas.  
4.11 A Prefeitura Municipal de Jaboti e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO não se 
responsabilizam por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
4.12 Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto Federal nº 6.593/2008 poderão solicitar 
isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, nos dias 05 e 06 de agosto de 2021, através do 
preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção que será disponibilizada no site www.concursosfau.com.br após 
o preenchimento da inscrição. 
4.13 Poderá solicitar a isenção de taxa de inscrição o candidato que:  
I - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o 
Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007; e  
II - for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007, ou  
III – for doador de sangue, devendo comprovar no mínimo 3 (três) doações em um ano para entidade oficial ou 
credenciada da União, Estado ou Município, devendo apresentar no ato da inscrição documento comprobatório 
emitido pela entidade coletora discriminando o número de doações e datas de sua realização.  
4.14 O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato, contendo:  
I - indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e  
II - declaração de que atende à condição estabelecida no item II do item 4.13 ou  
III - declaração conforme estabelecido no item 4.13.III.  
II.1 - A Ficha de Solicitação de Isenção do presente Edital será disponibilizada no site www.concursosfau.com.br.  
II.2 - A não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição de que trata os incisos I, II e III do 
item 4.14 ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitada, implicará no indeferimento do 
pedido de isenção.  
II.3 Os itens I e II devem ser comprovados conjuntamente e o item III isoladamente.  
II.4 - O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será 
divulgado no dia 11 de agosto de 2021 pelo site www.concursosfau.com.br.  
II.5 - Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada. Os candidatos que 
tiverem indeferida sua solicitação de inscrição com isenção da taxa, deverão providenciar no site a impressão do 
boleto para pagamento dentro do prazo estipulado, ou seja, proceder a impressão do boleto até às 23hs59min do 
dia 19 de agosto de 2021, e efetuar o pagamento até às 23hs59min do dia 20 de agosto de 2021. 
 
 

5. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) 
 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 
5.1 Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) do número total de vagas providas durante 
a validade do presente processo seletivo simplificado, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com 
a deficiência, observado o disposto pelo artigo 37, inciso VIII da Constituição  Federal,  Decreto  federal  nº.  
3.298/99, Lei Estadual nº 15.139/2006 e Lei Complementar Municipal nº 02/2012. 
5.1.1 a compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo no qual se inscreveu será declarada por junta 
médica especial, perdendo o candidato o direito à nomeação caso seja considerado inapto para o exercício do 
cargo. 
5.1.2 quando o número de vagas reservadas aos portadores de deficiência resultar em fração, arredondar-se-á 
para o número inteiro imediatamente superior, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou para 
número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco). 
5.2 A pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que se refere a avaliação e aos critérios de aprovação, de acordo com o previsto no presente 
Edital.  
5.3 São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o Artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se 
enquadram nas categorias de I a V a seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior 
Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às 
vagas reservadas aos deficientes”:  
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo 
Decreto nº 5.296, de 2004);  
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 
2004);  
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III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; 
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);  
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  
a) comunicação;  
b) cuidado pessoal;  
c) habilidades sociais;  
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2004); 
e) saúde e segurança;  
f) habilidades acadêmicas;  
g) lazer e  
h) trabalho;  
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.  
5.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:  
5.4.1 ao preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição conforme o subitem 4.4 deste Edital, declarar que 
pretende participar do Processo Seletivo Simplificado como pessoa com deficiência e especificar no campo 
indicado o tipo de deficiência que possui;  
5.4.2 enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 5.4.2.1 deste Edital, conforme disposições 
do subitem 6.3 deste Edital.  
5.4.2.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível e dispor sobre a 
espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador com expressa referência ao código 
correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID. Somente serão considerados os laudos médicos 
emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização da inscrição.  
5.4.2.2 não haverá devolução do laudo médico, tanto original quanto cópia autenticada, e não serão fornecidas 
cópias do mesmo.  
5.5 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como 
não-portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla concorrência. 
Nestes casos o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação.  
5.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e da Legislação 
supracitada neste item, a opção de concorrer às vagas destinadas à pessoas com deficiência será desconsiderada, 
passando o candidato à ampla concorrência.  
5.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará 
disponível no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br a partir da data provável de 31 de agosto de 2021. 
O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá impetrar recurso na forma do item 14 deste Edital.  
5.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se aprovado no processo seletivo simplificado, terá seu 
nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados específica para pessoas com 
deficiência.  
5.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, esta será 
preenchida pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de classificação geral. 
 
 

6. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
 
6.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado nos endereços eletrônicos www.concursosfau.com.br e 
https://www.jaboti.pr.gov.br/portal  e Diário Oficial do Município na data provável de 31 de agosto de 2021. 
6.2 No edital de deferimento das inscrições, constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, 
às vagas para portadores de deficiência. 
6.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, conforme o disposto 
no item 14 deste Edital.  
6.4 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, quando for o caso, submeterá os recursos à 
Comissão Especial do Concurso Público que decidirá sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado 
através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br. 
 
 

7. DA PROVA DE TÍTULOS 

 
7.1 A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada para todos os cargos e somente poderá participar 
desta fase do certame o candidato que estiver inscrito conforme os critérios estabelecidos neste Edital. A prova de 
títulos terá o valor máximo de 10,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior 
a este valor, conforme disposto na Tabela 7.1, 7.2 e 7.3 deste Edital.  

JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO 
SUL

PORTARIA Nº 095/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, considerando o § Único do 
Artigo 101, Seção V, da Lei Municipal nº 90/97, de 
20/03/1997 (ESMJS),
RESOLVE
Determinar ao Responsável pela Divisão de Recur-
sos a conceder Licença Especial Remunerada de 
03 meses ao servidor municipal, Ademilso Ferreira 
dos Santos, ocupante do cargo de  Operário,  do 
dia 08 de julho de 2021 a 08 de outubro de 2021, 
referente ao período trabalhado de 20.03.1997 a 
20/03/2002.
Revogam-se as disposições em contrário, e com 
posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR, 26 de julho de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº 097/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, considerando o § Único do 
Artigo 101, Seção V, da Lei Municipal nº 90/97, de 
20/03/1997 (ESMJS),
RESOLVE
Determinar ao Responsável pela Divisão de Re-
cursos a conceder Licença Especial Remunerada 
de 03 meses ao servidor municipal, Edeval Bueno, 
ocupante do cargo de  Motorista,  do dia 02 de agosto 
de 2021 a 01 de novembro de 2021, referente ao 
período trabalhado de 14/05/2012 a 14/05/2017.
Revogam-se as disposições em contrário, e com 
posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR, 26 de julho de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº. 098/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,
RESOLVE
EXONERAR a pedido, por motivo de aposentado-
ria, a partir do dia 31 de julho de 2021, o servidor 
Hamilton Rosa de Castro, portadora da Cédula de 
Identidade RG. nº. 2.219.781-9, ocupante do cargo 
de Nutricionista, do Quadro de Pessoal Efetivo 
desta Municipalidade.
Revogam-se as disposições contrárias e com 
posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR,  26 de julho de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº 099/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, considerando o Capítulo V, Artigo 
42, § 2º , da Lei Municipal nº 90/97, de 20/03/1997, 
e considerando os serviços públicos que são reali-
zados nos sábados e feriados apurados no período 
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7.2 Os candidatos deverão: a) preencher o formulário de Cadastro de Títulos das 09h00min do dia 06 de 
setembro de 2021 até às 23h59min do dia 15 de setembro de 2021 disponíveis no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br;  
b) após completado o preenchimento, anexar os documentos comprobatórios dos títulos. Posteriormente 
ao envio o sistema irá gerar um comprovante de protocolo contendo a descrição dos documentos 
anexados. Após esse período de entrega da documentação não será permitida a complementação de 
qualquer documento, nem mesmo através de pedido de revisão e/ou recurso.  
7.3.1 é de exclusiva responsabilidade do candidato baixar o Formulário de Cadastro de Títulos no site e preencher 
os títulos de acordo com o solicitado, e efetuar a entrega dos documentos e a comprovação dos títulos.  
7.3.3 a exatidão dos documentos entregues será de total responsabilidade do candidato. 
 
TABELA 7.1 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DE TÍTULOS NÍVEL SUPERIOR   
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

TÍTULO VALOR 
TÍTULO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do 
cargo/especialidade a que concorre 

2,0 
Por título 2,0 

Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do 
cargo/especialidade a que concorre. 

1,0 
Por título 1,0 

Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 
360 h/a na área do cargo/especialidade a que concorre. 

1,0 
Por título 1,0 

Cursos  de  Aperfeiçoamento  ou  Atualização  ou  Formação  Continuada,  com carga  horária  
mínima  de  180  (cento  e  oitenta)  horas. 

1,0 
Por título 2,0 

Cursos de Aperfeiçoamento ou Atualização ou Formação Continuada ou participação em 
Congressos, Jornadas e Semanas de Estudos, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas 

até cursos com menos de 180 (cento e oitenta) horas. 

1,0 
Por título 2,0 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Experiência profissional comprovada,  correlacionada  ao  cargo/função  pretendido.  Serão 

avaliados tão somente períodos de, no mínimo, 6  meses  completos.  
1,0 
Por 

período 
2,0 

TOTAL MÁXIMO DE TÍTULOS                                                           10,0 
 
TABELA 7.2 
 
NÍVEL MÉDIO 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

TÍTULO VALOR 
TÍTULO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Cursos de Aperfeiçoamento ou Atualização, no  cargo/função  pretendido, com  carga  horária  
mínima  de 180 (cento  e  oitenta)  horas),   

2,0 
Por título 4,0 

Cursos de Aperfeiçoamento ou Atualização, no cargo/função pretendido, com carga horária 
mínima de 40 (quarenta) horas até cursos com menos de 180 (cento e oitenta) horas. 

1,0 
Por título 3,0 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Experiência profissional comprovada, correlacionada ao  cargo/função  pretendido.  Serão  

avaliados  tão  somente  períodos  de,  no  mínimo,  6  meses  completos. Não  serão  somados  
períodos  de  vínculos  distintos. 

1,0 
Por 

período 
3,0 

TOTAL MÁXIMO DE TÍTULOS                                                          10,0 
 
TABELA 7.3 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

TÍTULO VALOR 
TÍTULO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Cursos de Aperfeiçoamento ou Atualização, no  cargo/função  pretendido, com  carga  horária  
mínima  de 180 (cento  e  oitenta)  horas),   

2,0 
Por título 2,0 

Cursos de Aperfeiçoamento ou Atualização, no cargo/função pretendido, com carga horária 
mínima de 40 (quarenta) horas até cursos com menos de 180 (cento e oitenta) horas. 

1,0 
Por título 2,0 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Experiência  profissional  comprovada,  correlacionada  ao  cargo/função  pretendido.  Serão 

avaliados  tão  somente  períodos  de,  no  mínimo,  6  meses  completos. Não serão somados 
períodos de  vínculos  distintos. 

1,0 
Por 

período 
6,0 

TOTAL MÁXIMO DE TÍTULOS                                                          10,0 
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7.3.4 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas por 
cartório competente.  
7.3.5 Não serão avaliados os documentos:  
a) entregues fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no edital de convocação para a prova de títulos;  
b) que não forem cadastrados no Formulário de Cadastro de Títulos;  
c) cuja fotocópia esteja ilegível;  
d) cuja cópia não esteja autenticada em cartório, bem como documentos gerados por via eletrônica que não 
estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação;  
e) sem data de expedição; 
f) de doutorado ou mestrado concluídos no exterior que não estejam revalidados por instituição de ensino superior 
no Brasil e sem tradução juramentada. 
7.3.6 Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e respectivos 
registros, e se deles constarem todos os dados necessários à identificação das instituições e dos órgãos 
expedidores e à perfeita avaliação do documento.  
7.3.7 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos na Tabela 7.1, 7.2 e 7.3.  
7.3.8 Não será admitido, sob hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos documentos.  
7.3.9 É de exclusiva responsabilidade do candidato o cadastramento dos títulos no site, entrega dos documentos 
e a comprovação dos títulos.  
7.3.10 Os documentos apresentados não serão devolvidos em hipótese alguma.  
7.3.11 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos apresentados, 
o candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.  
7.3.12 A relação com a nota obtida na prova de títulos será publicada em edital, através do endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br 
7.3.13 Quanto ao resultado da prova de títulos, será aceito recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contados da data da divulgação do referido resultado, e na forma descrita no item 14.  
7.4. DA TITULAÇÃO ACADÊMICA  
7.4.1 serão pontuados apenas os títulos que não se destinam à comprovação do requisito para o cargo. 
Caso o candidato possua mais de um título de especialização que seja considerado como requisito do 
cargo, um título de especialização será considerado como requisito do cargo e os outros títulos serão 
pontuados até o limite máximo de pontos estabelecidos na Tabela 7.1, 7.2 e 7.3. O candidato deverá enviar, 
além do título que pretende pontuar, o título de especialização referente ao requisito do cargo, quando for 
o caso;  
7.4.2 para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de Especialização, Mestrado e 
Doutorado, será aceito diploma ou certificado atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está 
de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). Também será aceita declaração de 
conclusão de pós-graduação em nível de especialização acompanhada do respectivo histórico escolar no 
qual conste a carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a comprovação da 
apresentação e aprovação da monografia, atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394/1996, do CNE 
ou está de acordo com as normas do extinto CFE e declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as 
disposições estabelecidas na Resolução CNE/CES 1 e indicação do ato legal de credenciamento da instituição 
Caso o histórico escolar ateste a existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o 
certificado/declaração não será aceito.  
7.4.3 para os cursos de doutorado ou de mestrado concluídos no exterior, será aceito apenas o diploma, desde 
que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil e traduzido para a língua portuguesa por tradutor 
juramentado. 
7.4.4 A comprovação do período de trabalho deverá ser feita através de registro na CTPS do candidato, , contrato 
ou certidão de tempo de serviço. 
7.4.5 É de exclusiva responsabilidade do candidato o cadastramento dos títulos no site, envio dos documentos e 
a comprovação dos títulos. 
 
 

8. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
 
8.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos.  
8.2 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:  
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme artigo 27, 
parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003);  
b) tiver maior idade, exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem.  
c) Tiver obtido a maior pontuação na comprovação de experiência, conforme fixado no Edital, 
d) O candidato que possuir maior escolaridade, comprovado por documentos válidos; 
e) Sorteio em ato público. 
8.3 O resultado final do processo seletivo simplificado será publicado por meio de duas listagens, a saber:  

JUNDIAÍ DO SUL

de 16 de junho de 2021 à 15 de julho de 2021.
RESOLVE
Determinar ao responsável pela Divisão de Re-
cursos Humanos a pagar aos servidores públicos 
municipais que prorrogaram suas jornadas de 
trabalho em até 50 (cinqüenta) horas mensais 
retroagindo seus efeitos à 16 de junho de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
           

Matrícula                      Servidor             Cargo/
Função

Qtd.Horas

000859-1 Ana Carolina de Oliveira Enfermeira         36

000861-1 Gercina Prestes da Silva Auxiliar de Enfer-
magem

50

000603-1 Jair Aparecido Dela Coleta Procurador Jurídico         24,30

000836-1 Adriana Rocha de Freitas Auxiliar de Enfer-
magem

        50

000607-1 Luciana de Fátima O. Pinto Auxiliar de Enfer-
magem

        50

000606-1 Andrea Francisca de Freitas Auxiliar de Enfer-
magem

        50

0001827 Denize Kelen Otávio Enfermeira         50

Revogam-se as disposições em contrário, e com 
posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul 
– PR, 26 de  julho de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº 100/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, considerando o Capítulo V, Artigo 
44 e Parágrafo Único da Lei Municipal nº 90/97, de 
20/03/1997 (ESMJS),
RESOLVE
Determinar ao responsável pela Divisão de Recursos 
Humanos a pagar o Adicional Noturno aos servidores 
municipais abaixo relacionados que realizaram ser-
viços no período noturno  de 16 de junho de 2021  à 
15 de julho de 2021.
Matricula                        Ser-

vidor
         Cargo/Função

000859-1 Ana Carolina de 
Oliveira

Enfermeira

000466-1 Adécio José Pinto Operário

000417-1 Sebastião Sales 
da Luz

Operário

000458-1 Nilson Fernandes Operário

000614-1 Adriana Rocha de 
Freitas

Auxiliar de Enfermagem

000388-1 Nelson Felipe de 
Carvalho

Auxiliar de Serviços Ge-
rais

000182-7 Denize Kelen 
Otávio

Enfermeira

000606-1 Andrea Francisca 
de Freitas

Auxiliar de Enfermagem

000861-1 Gercina Prestes da 
Silva

Auxiliar de Enfermagem

Revogam-se as disposições contrárias, e com pos-
terior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
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a) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como Pessoa 
com Deficiência em ordem de classificação;  
b) Lista de Pessoa com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos como 
Pessoa com Deficiência em ordem de classificação. 
 
 

9. DA ELIMINAÇÃO 
 
9.1 Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que:  
9.1.6 faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe, com as autoridades presentes ou com 
os demais candidatos. 
9.1.11 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
9.1.12 não permitir a coleta de sua assinatura e, quando for o caso, coleta da impressão digital  
9.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, e ele 
será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado. 
 

10. DOS RECURSOS 
 
10.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 
da UNICENTRO no prazo de 02 (dois) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, somente pelo 
site da FAU www.concursosfau.com.br na área do candidato, assim entendidos: 
10.1.1 contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e 
inscrição como portador de deficiência;  
10.1.4 contra o resultado prova de títulos;  
10.1.5 contra a nota final e classificação dos candidatos.  
10.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos 
dos recursos no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br, sob pena de perda do prazo recursal.  
10.3 Os recursos deverão ser protocolados na área do candidato em requerimento próprio disponível no endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br 
10.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados.  
10.5 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do 
prazo estabelecido neste Edital não serão apreciados.  
10.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se 
a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar 
a desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação.  
10.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.  
10.13 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.  
10.14 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao 
candidato.  
10.15 Não serão aceitos recursos via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
10.15.1 Em hipótese alguma, os recursos de terceiros serão acatados. Havendo recursos neste sentido serão 
negados de plano sem direito a recorrer da decisão, ficando a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO – FAU isenta de quaisquer ônus e responsabilidades pela negativação do recurso. 
10.16 Os recursos serão analisados e somente serão divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.  
10.17 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, empresa responsável 
pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais. 
 
 

11. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
11.1 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado, após decididos todos os recursos interpostos, 
será homologado pela Prefeitura Municipal de Jaboti e publicado em Diário Oficial do Município e no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br em duas listas, em ordem classificatória, com pontuação: 
uma lista contendo a classificação de todos os candidatos, outra somente com a classificação dos 
candidatos inscritos como pessoa com deficiência. 
 
 

12. DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  
 
12.1 O candidato será convocado através de edital específico publicado no órgão oficial do Município e no 
endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Jaboti e em edital afixado no mural da Prefeitura. 
12.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação, será considerado como 
desistente e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado.  
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7.3.4 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas por 
cartório competente.  
7.3.5 Não serão avaliados os documentos:  
a) entregues fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no edital de convocação para a prova de títulos;  
b) que não forem cadastrados no Formulário de Cadastro de Títulos;  
c) cuja fotocópia esteja ilegível;  
d) cuja cópia não esteja autenticada em cartório, bem como documentos gerados por via eletrônica que não 
estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação;  
e) sem data de expedição; 
f) de doutorado ou mestrado concluídos no exterior que não estejam revalidados por instituição de ensino superior 
no Brasil e sem tradução juramentada. 
7.3.6 Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e respectivos 
registros, e se deles constarem todos os dados necessários à identificação das instituições e dos órgãos 
expedidores e à perfeita avaliação do documento.  
7.3.7 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos na Tabela 7.1, 7.2 e 7.3.  
7.3.8 Não será admitido, sob hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos documentos.  
7.3.9 É de exclusiva responsabilidade do candidato o cadastramento dos títulos no site, entrega dos documentos 
e a comprovação dos títulos.  
7.3.10 Os documentos apresentados não serão devolvidos em hipótese alguma.  
7.3.11 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos apresentados, 
o candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.  
7.3.12 A relação com a nota obtida na prova de títulos será publicada em edital, através do endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br 
7.3.13 Quanto ao resultado da prova de títulos, será aceito recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contados da data da divulgação do referido resultado, e na forma descrita no item 14.  
7.4. DA TITULAÇÃO ACADÊMICA  
7.4.1 serão pontuados apenas os títulos que não se destinam à comprovação do requisito para o cargo. 
Caso o candidato possua mais de um título de especialização que seja considerado como requisito do 
cargo, um título de especialização será considerado como requisito do cargo e os outros títulos serão 
pontuados até o limite máximo de pontos estabelecidos na Tabela 7.1, 7.2 e 7.3. O candidato deverá enviar, 
além do título que pretende pontuar, o título de especialização referente ao requisito do cargo, quando for 
o caso;  
7.4.2 para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de Especialização, Mestrado e 
Doutorado, será aceito diploma ou certificado atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está 
de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). Também será aceita declaração de 
conclusão de pós-graduação em nível de especialização acompanhada do respectivo histórico escolar no 
qual conste a carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a comprovação da 
apresentação e aprovação da monografia, atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394/1996, do CNE 
ou está de acordo com as normas do extinto CFE e declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as 
disposições estabelecidas na Resolução CNE/CES 1 e indicação do ato legal de credenciamento da instituição 
Caso o histórico escolar ateste a existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o 
certificado/declaração não será aceito.  
7.4.3 para os cursos de doutorado ou de mestrado concluídos no exterior, será aceito apenas o diploma, desde 
que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil e traduzido para a língua portuguesa por tradutor 
juramentado. 
7.4.4 A comprovação do período de trabalho deverá ser feita através de registro na CTPS do candidato, , contrato 
ou certidão de tempo de serviço. 
7.4.5 É de exclusiva responsabilidade do candidato o cadastramento dos títulos no site, envio dos documentos e 
a comprovação dos títulos. 
 
 

8. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
 
8.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos.  
8.2 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:  
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme artigo 27, 
parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003);  
b) tiver maior idade, exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem.  
c) Tiver obtido a maior pontuação na comprovação de experiência, conforme fixado no Edital, 
d) O candidato que possuir maior escolaridade, comprovado por documentos válidos; 
e) Sorteio em ato público. 
8.3 O resultado final do processo seletivo simplificado será publicado por meio de duas listagens, a saber:  

JUNDIAÍ DO SUL

Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR, 26 de julho de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº 101/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas, considerando o Art. 88, da Lei Municipal 
90/97, de 20/03/1997,
RESOLVE
Determinar ao responsável pela Divisão de Recursos 
Humanos a conceder o pagamento de Adicional de 
Insalubridade fixada em 20% (vinte por cento) do 
menor piso salarial do Município para os servidores 
efetivos Wellington Pinheiro Viana, ocupante do 
cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais e Van-
deil Romão, ocupante do cargo efetivo de Operário 
por motivo de executarem serviços com roçadeiras 
costal à  gasolina  ( barulho do motor), para o Sr. 
Fabiano Aparecido Mendes, ocupante do cargo 
efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais por exercer a 
função de lavador de veículos em substituição  ao 
servidor que se encontra de gozo de Licença Prêmio 
e o Sr. Rogério Cezar Tomba, ocupante do cargo 
efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, conceder o 
pagamento de Adicional de Insalubridade fixada em 
40% (quarenta por cento) do menor piso salarial 
do Município por exercer a função de ajudante no 
caminhão coletor de lixo em substituição  ao servidor 
que se encontra de gozo de férias.
Revogam-se as disposições contrárias e com pos-
terior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR, 26 de julho de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito

PORTARIA Nº 102/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,
RESOLVE
Determinar ao responsável pela Divisão de Recur-
sos Humanos a pagar Diferença de Vencimentos 
referentes a jornada suplementar das servidoras, 
Elioni Mariano Pereira, Jocimar Aparecida de Souza, 
Josiane Cipriano da Silva Tonche, Rogéria dos San-
tos Fraga Rosa e Rosemary Camargo de Andrade.
Revogam-se as disposições contrárias, e com 
posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR, 26 de julho de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº 103/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,
RESOLVE
Determinar o responsável pela Divisão de R.H. a 
lançar nas folhas de pagamentos, o desconto de 
ressarcimento ao erário dos servidores, Gilberto 
Leite da Silva, Irineu Jesus Marsola, Edeval Bueno, 
Jecqueson Cleiton Silva Rebequi e Miguel Luiz de 
Lima, ocupantes do cargo de Motorista de ambu-
lância, referentes à multas de trânsito.
Revogam-se as disposições em contrário e com 
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12.3 Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão 
publicados na forma estabelecida no subitem 12.1.  
12.4 O candidato convocado será submetido ao exame médico admissional e avaliação psicológica e caso seja 
considerado inapto para exercer o cargo, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga.  
12.5 Para a contratação temporária o candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital, deverá 
apresentar os seguintes documentos originais e cópias autenticadas:  
12.5.1 cópia da Carteira de Identidade;  
12.5.2 cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;  
12.5.3 cópia do Título de Eleitor e comprovante de regularidade eleitoral;  
12.5.4 cópia da Carteira e/ou Certificado de reservista ou dispensa (se do sexo masculino);  
12.5.5 uma foto 3x4 recente e tirada de frente;  
12.5.6 cópia da certidão de nascimento ou casamento;  
12.5.7 cópia da certidão de nascimento dos filhos de até 16 (dezesseis) anos;  
12.5.8 carteira de vacinação dos filhos até 05 (cinco) anos;  
12.5.9 certidão negativa de antecedentes criminais Estadual (do Estado que tenha residido nos últimos 05 anos);  
12.5.10 certidão negativa de antecedentes criminais Federal;  
12.5.11 comprovante de endereço;  
12.5.12 cópias dos documentos comprobatórios da escolaridade, pré-requisitos mínimos constantes do  
deste Edital; 
12.5.13 títulos apresentados 
12.5.14 demais documentos que a Prefeitura Municipal de Jaboti achar necessários, posteriormente informados.  
12.6 O candidato, após a convocação, deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Jaboti, no prazo determinado 
em edital, munido de documento de identidade original juntamente com os documentos citados no item 3 e os 
listados no subitem 12.5. 
12.7 O candidato poderá optar uma única vez pelo final de lista, devendo preencher formulário próprio a ser 
requisitado na Superintendência de Gestão de Pessoas e protocolar impreterivelmente até o dia anterior ao exame 
admissional. Após o exame, não serão aceitos pedidos de final de lista. 
 
 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado 
ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pela Prefeitura Municipal de Jaboti no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br.  
13.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, mesmo que 
já tenha sido divulgado o resultado deste Processo Seletivo Simplificado e embora tenha sido aprovado, levará a 
sua eliminação, sem direito a recurso, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição.  
13.3 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO não se responsabiliza por quaisquer cursos, 
textos e apostilas referentes a este Processo Seletivo.  
13.4 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização 
das provas e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas 
neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br.  
13.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público ouvido a Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento da UNICENTRO.  
13.6 Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data de sua 
publicação.  
13.7 A impugnação deverá ser protocolada pessoalmente ou enviada, dentro do prazo estipulado, via Sedex para 
o endereço da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro, na Rua Afonso Botelho, nº 838, Trianon, 
CEP 85012-030, Guarapuava/PR, ou enviada para o e-mail de atendimento ao candidato: 
secretaria@concursosfau.com.br.  
17.8 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Jaboti, em 28 de julho de 2021. 
 

 
Registre-se e Publique-se 

 
 

REGIS WILIIAN SIQUEIRA RODRIGUES 
 PREFEITO MUNICIPAL 
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a) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como Pessoa 
com Deficiência em ordem de classificação;  
b) Lista de Pessoa com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos como 
Pessoa com Deficiência em ordem de classificação. 
 
 

9. DA ELIMINAÇÃO 
 
9.1 Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que:  
9.1.6 faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe, com as autoridades presentes ou com 
os demais candidatos. 
9.1.11 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
9.1.12 não permitir a coleta de sua assinatura e, quando for o caso, coleta da impressão digital  
9.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, e ele 
será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado. 
 

10. DOS RECURSOS 
 
10.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 
da UNICENTRO no prazo de 02 (dois) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, somente pelo 
site da FAU www.concursosfau.com.br na área do candidato, assim entendidos: 
10.1.1 contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e 
inscrição como portador de deficiência;  
10.1.4 contra o resultado prova de títulos;  
10.1.5 contra a nota final e classificação dos candidatos.  
10.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos 
dos recursos no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br, sob pena de perda do prazo recursal.  
10.3 Os recursos deverão ser protocolados na área do candidato em requerimento próprio disponível no endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br 
10.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados.  
10.5 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do 
prazo estabelecido neste Edital não serão apreciados.  
10.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se 
a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar 
a desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação.  
10.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.  
10.13 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.  
10.14 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao 
candidato.  
10.15 Não serão aceitos recursos via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
10.15.1 Em hipótese alguma, os recursos de terceiros serão acatados. Havendo recursos neste sentido serão 
negados de plano sem direito a recorrer da decisão, ficando a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO – FAU isenta de quaisquer ônus e responsabilidades pela negativação do recurso. 
10.16 Os recursos serão analisados e somente serão divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.  
10.17 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, empresa responsável 
pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais. 
 
 

11. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
11.1 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado, após decididos todos os recursos interpostos, 
será homologado pela Prefeitura Municipal de Jaboti e publicado em Diário Oficial do Município e no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br em duas listas, em ordem classificatória, com pontuação: 
uma lista contendo a classificação de todos os candidatos, outra somente com a classificação dos 
candidatos inscritos como pessoa com deficiência. 
 
 

12. DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  
 
12.1 O candidato será convocado através de edital específico publicado no órgão oficial do Município e no 
endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Jaboti e em edital afixado no mural da Prefeitura. 
12.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação, será considerado como 
desistente e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado.  

posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul-PR, 26 de julho de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº 104/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
RESOLVE
Designar a  lotação da servidora Rozana Aparecida 
Louzano, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 
9.216.584-1, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar 
de Serviços Gerais a ficar lotada na Escola Municipal 
Profa. Vilma Vieira Pereira Marques – E.F..
Revogam-se as disposições  contrárias  e  com 
posterior  publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR,  26 de julho de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

JUNDIAÍ DO SUL

MARIANA GONCALVES NALEVAIKO, CPF 
051.938.309-51 torna público que irá requerer ao 
IAT, a Licença Prévia para comercio varejista de 
combustiveis para veiculos automotores a ser im-
plantada Avenida Castelo Branco, n 50, Figueira/PR.  

PINHALÃO

OUTRAS PUBLICAÇÕES

E S T A D O  D O  P A R A N Á - P R E F E I T U R A  M U N I C I -
P A L  D E  P I N H A L A O - E X T R A T O  C O N T R A T U A L 
A d i t i v o  N º :  0 1 / 2 0 2 1  -  C o n t r a t o  N º :  1 1 6 / 2 0 2 1 C o n -
t r a t a n t e :  P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  P I N H A L A O 
C o n t r a t a d a :  E S M A I L  M A I A  D A  S I L V A - V i g ê n -
c i a :  I n í c i o :  2 6 / 0 7 / 2 0 2 1  T é r m i n o :  2 6 / 0 9 / 2 0 2 1 
Licitação: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 1/2021 
Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente 
contrato, passando de 26 de julho de 2021 para 26 
de setembro 2021, ficando então alterada a cláusula 
segunda do referido contrato. Pinhalão, 26 de Julho de 2021

DECRETO 102/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento 
geral do exercício de 2021, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 2061/2021 de 27 de julho de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Muni-
cipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no 
Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, 
no valor de R$535.000,00 (Quinhentos trinta e Cinco 
Mil), conforme segue:
07- SAUDE 

02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

10.302.0010.2.069 Incremento Temporário PAB 
488-3.1.90.11.00.00.00.00-3843-Vencimentos  e 
Vantagens  Fixa......R$ 200.000,00
489-3.3.90.30.00.00.00.00-3843-Material de 
Consumo......R$ 335.000,00

TOTAL......R$ 535.000,00
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
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pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; Contribui para aplicação da política pedagógica 
do Município e o cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de equipamentos que 
assegurem o funcionamento satisfatório da unidade escolar; Planeja, executa e avalia atividades de 
capacitação e aperfeiçoamento de pessoal da área de educação; Apresenta propostas que visem à 
melhoria da qualidade do ensino; Contribui para a construção e operacionalização de uma proposta 
pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da participação efetiva da família e 
demais segmentos da sociedade; Sistematiza os processos de coleta de dados relativos ao educando 
através de assessoramento aos professores, favorecendo a construção coletiva do conhecimento sobre 
a realidade do aluno; Acompanha e orienta pedagogicamente a utilização de recursos tecnológicos nas 
unidades escolares; Promove o intercâmbio entre professor, aluno, equipe técnica e administrativa, e 
conselho escolar; Trabalha o currículo, enquanto processo interdisciplinar e viabilizador da relação 
transmissão/produção de conhecimentos, em consonância com o contexto sócio-político-econômico; 
Conhece os princípios norteadores de todas as disciplinas que compõem os currículos da educação 
básica; Desenvolve pesquisa de campo, promovendo visitas, consultas e debates, estudos e outras 
fontes de informação, a fim de colaborar na fase de discussão do currículo pleno da escola; Busca a 
modernização dos métodos e técnicas utilizados pelo pessoal docente, sugerindo sua participação em 
programas de capacitação e demais eventos; Assessora o trabalho docente na busca de soluções para 
os problemas de reprovação e evasão escolar; Contribui para o aperfeiçoamento do ensino e da 
aprendizagem desenvolvida pelo professor em sala de aula, na elaboração e implementação do projeto 
educativo da escola, consubstanciado numa educação transformadora; Coordena as atividades de 
elaboração do regimento escolar; Participa da análise e escolha do livro didático; Acompanha e orienta 
estagiários; Participa de reuniões interdisciplinares; Avalia e participa do encaminhamento dos alunos 
portadores de necessidades especiais, para os setores específicos de atendimento; Promove a inclusão 
do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular; Propicia aos educandos portadores de 
necessidades especiais a sua preparação profissional, orientação e encaminhamento para o mercado 
de trabalho; Coordena a elaboração, execução e avaliação de projetos pedagógicos e administrativos 
da escola; Trabalha a integração social do aluno; Traça o perfil do aluno, através de observação, 
questionários, entrevistas e outros; Auxilia o aluno na escolha de profissões, levando em consideração 
a demanda e a oferta no mercado de trabalho; Orienta os professores na identificação de 
comportamentos divergentes dos alunos, levantando e selecionando, em conjunto, alternativas de 
soluções a serem adotadas; Divulga experiências e materiais relativos à educação; Promove e coordena 
reuniões com o corpo docente, discente e equipes administrativas e pedagógicas da unidade escolar; 
Programa realiza e presta contas das despesas efetuadas com recursos diversos; Coordena, 
acompanha e avalia as atividades administrativas e técnico-pedagógicas da escola; Orienta escolas na 
regularização e nas normas legais referentes ao currículo e à vida escolar do aluno; Acompanha 
estabelecimentos escolares, avaliando o desempenho de seus componentes e verificando o 
cumprimento de normas e diretrizes para garantir eficácia do processo educativo; Elabora documentos 
referentes à vida escolar dos alunos de escolas extintas; Participa da avaliação do grau de produtividade 
atingido pela escola e pela Rede Municipal de Ensino, apresentando subsídios para tomada de decisões 
a partir dos resultados das avaliações; Participa da gestão democrática da unidade escolar; Executa 
outras atividades correlatas.  

 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
CARGO: Enfermeiro  

Requisitos: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Enfermagem, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro 
no Conselho de Classe. 
Atribuições: elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades 
prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de 
enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de 
assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de 
saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sociossanitários da 
comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; estabelecer programas para atender 
às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; realizar programas 
educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver 
atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das 
atribuições típicas da classe; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos 
utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos 
e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 
referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos 
de trabalho e/ou reuniões com unidades municipais e outras entidades públicas e particulares, 
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ANEXO I 

  DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES  
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº01/2021 

 

 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
CARGO: Professor 

Requisitos: Graduação em Licenciatura Plena para atuação nos diferentes níveis e modalidades de 
ensino, e excepcionalmente até a década da Educação poderá ser admitida, como formação mínima 
para o exercício da docência na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, 
a obtida em nível médio com formação de Magistério. Para atuação na Educação Especial será exigido 
curso de especialização na área. 
Atribuições: 1 - EM ATIVIDADES DE DOCÊNCIA: Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-
aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento 
escolar; Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre 
a execução de sua proposta pedagógica; Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; 
Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; Participa do planejamento geral da escola; 
Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da escolha do livro didático; Participam 
de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros eventos 
da área educacional e correlatos; Acompanha e orienta estagiários; Zela pela integridade física e moral 
do aluno; Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Elabora projetos pedagógicos; 
Participa de reuniões interdisciplinares; Confecciona material didático; Realiza atividades extraclasses 
em bibliotecas, museus, laboratórios e outros; Avalia e participa do encaminhamento dos alunos 
portadores de necessidades especiais, para os setores específicos de atendimento; Seleciona, 
apresenta e revisa conteúdos; Participa do processo de inclusão do aluno portador de necessidades 
especiais no ensino regular; Propicia aos educandos, portadores de necessidades especiais, a sua 
preparação profissional, orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho; Incentivam os 
alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e similares; Realiza atividades 
de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade; Orienta e incentiva o aluno para a 
pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o aluno para o exercício da cidadania; Incentiva o 
gosto pela leitura; Desenvolve a autoestima do aluno; Participa da elaboração e aplicação do regimento 
da escola; Participam da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; Orienta o 
aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos; Contribui para a aplicação da política 
pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de 
equipamentos que venham favorecer as atividades de ensino-aprendizagem; Planeja e realiza 
atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento; Analisa dados referentes à 
recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa de estudos e pesquisas em sua área 
de atuação; Mantém atualizados os registros de aula, frequência e de aproveitamento escolar do aluno; 
Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zela pela manutenção e conservação do 
patrimônio escolar; Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino; Participa da 
gestão democrática da unidade escolar; Executa outras atividades correlatas. 2 - EM ATIVIDADES DE 
SUPORTE PEDAGÓGICO: Elabora e executa projetos pertinentes à sua área de atuação; Participa de 
estudos e pesquisas em sua área de atuação; Participa da promoção e coordenação de reuniões com 
o corpo docente e discente da unidade escolar; Assegura o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas; Estimula o uso de recursos tecnológicos e o aperfeiçoamento dos recursos humanos; 
Elabora relatórios de dados educacionais; Emite parecer técnico; Participa do processo de lotação 
numérica; Zela pela integridade física e moral do aluno; Participa e coordena as atividades de 
planejamento global da escola; Participam da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de 
políticas de ensino; Participam da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; 
Estabelece parcerias para desenvolvimento de projetos; Articula-se com órgãos gestores de educação 
e outros; Participa da elaboração do currículo e calendário escolar; Incentivam os alunos a participarem 
de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e outros; Participa da análise do plano de 
organização das atividades dos professores, como: distribuição de turmas, horas/aula, horas/atividade, 
disciplinas e turmas sob a responsabilidade de cada professor; Mantém intercâmbio com outras 
instituições de ensino; Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; Acompanha e 
orienta o corpo docente e discente da unidade escolar; Participam de palestras, seminários, congressos, 
encontros pedagógicos, capacitações, cursos e outros eventos da área educacionais e correlatos; 
Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Coordena as atividades de integração 
da escola com a família e a comunidade; Coordena conselho de classe; Contribui na preparação do 
aluno para o exercício da cidadania; Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zela 

DECRETO 103/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento 
geral do exercício de 2021, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais e em conformidade com a 
LEI 2062/2021 de 27 de julho de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal 
a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2021, no valor 
de R$114.766,64 (Cento e Quatorze Mil Setecentos e 
Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos), 
conforme segue:
04-VIAÇÃO OBRAS PUBLICAS 

03-URBANISMO
15.451.0012.2.015 Manutenção do Sistema de 
Iluminação Publica
490-3.3.90.30.00.00.00.00-3507-Material de  
Consumo......R$ 114.766,64

TOTAL......R$ 114.766,64
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
Superávit da Fonte 507, como segue:
        Superávit Financeiro Fonte 507......R$ 114.766,64

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 27 de 
Julho de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar -Prefeito Municipal

DECRETO 104/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
orçamento geral do exercício de 2021, e dá outras 
providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais e em conformidade com a 
LEI 2064/2021 de 27 de julho de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal 
a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, 
no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), 
conforme segue:
07-SAUDE PARA TODOS 

03-SAUDE CONSORCIOS 
10.302.0010.2.034 Manutenção do Consorcio 
Público intermunicipal de saude
317-3.3.71.70.39.01.00.00-1303-CISNORPI......R$ 50.000,00

TOTAL......R$ 50.000,00
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação/redução de dotações da fonte 1303 como segue
        Anulação/redução
07-SAUDE PARA TODOS 

02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.301.0010.2.031Manutenção da folha de Pagamento 
da saúde 
271-3.1.90.11.00.00.00.00-1303-vencimentos e 
Vantagens......R$ 50.000,00

TOTAL......R$ 50.000,00
Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 27 de 
julho de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR-Prefeito Municipal

PINHALÃO

Superávit da Fonte 843, como segue:
Superávit Financeiro Fonte 843......R$ 535.000,00

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 27 
de Julho de 2021.
 Dionísio Arrais de Alencar -Prefeito Municipal
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  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI  
ESTADO DO PARANÁ 

 
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, 
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; participar de 
campanhas de educação e saúde; cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de 
vida; cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos 
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; participação no planejamento, execução e 
avaliação da programação de saúde; participação na elaboração, execução e avaliação dos planos 
assistenciais de saúde; prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de 
saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; participação em projetos de construção 
ou reforma de unidades de internação; prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive 
como membro das respectivas comissões; participação na elaboração de medidas de prevenção e 
controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de 
enfermagem; participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos 
programas de vigilância epidemiológica; prestação de assistência de enfermagem à gestante, 
parturiente, puérpera e ao recém-nascido; participação nos programas e nas atividades de assistência 
integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; 
acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; execução e assistência obstétrica em situação 
de emergência e execução do parto sem distocia; participação em programas e atividades de educação 
sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; participação 
nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas 
de educação continuada; participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de 
prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; participação na elaboração e na 
operacionalização do sistema de referência e contra-referência do paciente nos diferentes níveis de 
atenção à saúde; participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde; 
participação em bancas examinadoras, em matérias específicas de enfermagem, nos concursos para 
provimento de cargo ou contratação de Enfermeiro ou pessoal técnico e Auxiliar de Enfermagem; 
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional; executar outras atribuições 
correlatas. 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGO: Farmacêutico   
Requisitos: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de  nível  superior  em  Farmácia 
fornecido por instituição de ensino superior  reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe.. 
Atribuições: realizar estudos e pesquisas relacionados com sua área de atuação; proceder à 
manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos 
especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados; analisar 
produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração de seus insumos, valendo-se de métodos 
químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisar soro antiofídico, 
pirogênico e outras substâncias, valendo-se dos meios biológicos e outros, para controle da pureza, 
qualidade e atividade terapêutica; realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando 
técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias primas; proceder à manipulação, 
análise, estudo de reações e balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, 
físicos, estatísticos e experimentais, para obter remédios e outros preparados; realizar estudos, análises 
e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos 
e matérias-primas; realizar programas junto à vigilância sanitária e à farmácia municipal; elaborar 
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de 
atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, 
realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 
dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades municipais e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalho afetos ao Município; realizar atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional; executar outras atribuições correlatas. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
CARGO: Nutricionista    

Requisitos: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Nutrição, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro 
no Conselho de Classe. 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI  
ESTADO DO PARANÁ 

 
pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; Contribui para aplicação da política pedagógica 
do Município e o cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de equipamentos que 
assegurem o funcionamento satisfatório da unidade escolar; Planeja, executa e avalia atividades de 
capacitação e aperfeiçoamento de pessoal da área de educação; Apresenta propostas que visem à 
melhoria da qualidade do ensino; Contribui para a construção e operacionalização de uma proposta 
pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da participação efetiva da família e 
demais segmentos da sociedade; Sistematiza os processos de coleta de dados relativos ao educando 
através de assessoramento aos professores, favorecendo a construção coletiva do conhecimento sobre 
a realidade do aluno; Acompanha e orienta pedagogicamente a utilização de recursos tecnológicos nas 
unidades escolares; Promove o intercâmbio entre professor, aluno, equipe técnica e administrativa, e 
conselho escolar; Trabalha o currículo, enquanto processo interdisciplinar e viabilizador da relação 
transmissão/produção de conhecimentos, em consonância com o contexto sócio-político-econômico; 
Conhece os princípios norteadores de todas as disciplinas que compõem os currículos da educação 
básica; Desenvolve pesquisa de campo, promovendo visitas, consultas e debates, estudos e outras 
fontes de informação, a fim de colaborar na fase de discussão do currículo pleno da escola; Busca a 
modernização dos métodos e técnicas utilizados pelo pessoal docente, sugerindo sua participação em 
programas de capacitação e demais eventos; Assessora o trabalho docente na busca de soluções para 
os problemas de reprovação e evasão escolar; Contribui para o aperfeiçoamento do ensino e da 
aprendizagem desenvolvida pelo professor em sala de aula, na elaboração e implementação do projeto 
educativo da escola, consubstanciado numa educação transformadora; Coordena as atividades de 
elaboração do regimento escolar; Participa da análise e escolha do livro didático; Acompanha e orienta 
estagiários; Participa de reuniões interdisciplinares; Avalia e participa do encaminhamento dos alunos 
portadores de necessidades especiais, para os setores específicos de atendimento; Promove a inclusão 
do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular; Propicia aos educandos portadores de 
necessidades especiais a sua preparação profissional, orientação e encaminhamento para o mercado 
de trabalho; Coordena a elaboração, execução e avaliação de projetos pedagógicos e administrativos 
da escola; Trabalha a integração social do aluno; Traça o perfil do aluno, através de observação, 
questionários, entrevistas e outros; Auxilia o aluno na escolha de profissões, levando em consideração 
a demanda e a oferta no mercado de trabalho; Orienta os professores na identificação de 
comportamentos divergentes dos alunos, levantando e selecionando, em conjunto, alternativas de 
soluções a serem adotadas; Divulga experiências e materiais relativos à educação; Promove e coordena 
reuniões com o corpo docente, discente e equipes administrativas e pedagógicas da unidade escolar; 
Programa realiza e presta contas das despesas efetuadas com recursos diversos; Coordena, 
acompanha e avalia as atividades administrativas e técnico-pedagógicas da escola; Orienta escolas na 
regularização e nas normas legais referentes ao currículo e à vida escolar do aluno; Acompanha 
estabelecimentos escolares, avaliando o desempenho de seus componentes e verificando o 
cumprimento de normas e diretrizes para garantir eficácia do processo educativo; Elabora documentos 
referentes à vida escolar dos alunos de escolas extintas; Participa da avaliação do grau de produtividade 
atingido pela escola e pela Rede Municipal de Ensino, apresentando subsídios para tomada de decisões 
a partir dos resultados das avaliações; Participa da gestão democrática da unidade escolar; Executa 
outras atividades correlatas.  

 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
CARGO: Enfermeiro  

Requisitos: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Enfermagem, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro 
no Conselho de Classe. 
Atribuições: elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades 
prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de 
enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de 
assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de 
saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sociossanitários da 
comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; estabelecer programas para atender 
às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; realizar programas 
educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver 
atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das 
atribuições típicas da classe; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos 
utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos 
e de enfermagem; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 
referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos 
de trabalho e/ou reuniões com unidades municipais e outras entidades públicas e particulares, 

PINHALÃO

DECRETO 105/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento 
geral do exercício de 2021, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais e em conformidade com a 
LEI 2065/2021 de 27 de julho de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal 
a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de 
R$ 10.000,00(Dez Mil Reais), conforme segue:
09-ASSITENCIA SOCIAL
05-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTE 
08.243.0002.6.001 Manutenção do Fundo municipal da 
criança e adolescente 
491-3.3.90.30.00.00.00.00-3724-Material de 
Consumo......R$ 10.000,00

TOTAL......R$ 10.000,00
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes Da 
Redução e Anulação da Fonte 3724
        09-ASSITENCIA SOCIAL
05-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTE 
08.243.0002.6.001 Manutenção do Fundo municipal da 
criança e adolescente 
473-3.3.90.39.00.00.00.00-3724-outro serviços de 
terceiros pessoa jurídica...R$ 10.000,00

TOTAL......R$ 10.000,00
Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 27 de 
Julho de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR-Prefeito Municipal

LEI N° 2060/2021
SÚMULA: DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO CORTE 
DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA E ÁGUA NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica proibido à concessionária de energia 
elétrica e à empresa de fornecimento de água, o corte 
do fornecimento dos respectivos serviços no Município, 
por motivo de inadimplência de seus clientes, das 
12:00 (doze) horas de sexta-feira até às 08:00 (oito) 
da segunda-feira subsequente. 
Parágrafo Único – A presente proibição de corte de 
serviços se estende, também, às 12:00 (doze) horas 
do último dia útil antecedente a qualquer feriado 
(nacional, estadual ou municipal) e ponto facultativo 
municipal, até às 08:00 (oito) horas do primeiro dia 
útil subsequente.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a regula-
mentar por Decreto, a forma e o valor das sanções 
a serem aplicadas às concessionárias, em caso de 
descumprimento da presente lei.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR-PREFEITO MU-
NICIPAL

LEI 2061/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento 
geral do exercício de 2021, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná 
aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Muni-
cipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no 
Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, 
no valor de R$535.000,00 (Quinhentos trinta e Cinco 
Mil), conforme segue:
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ESTADO DO PARANÁ 

 
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, 
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; participar de 
campanhas de educação e saúde; cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de 
vida; cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos 
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; participação no planejamento, execução e 
avaliação da programação de saúde; participação na elaboração, execução e avaliação dos planos 
assistenciais de saúde; prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de 
saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; participação em projetos de construção 
ou reforma de unidades de internação; prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive 
como membro das respectivas comissões; participação na elaboração de medidas de prevenção e 
controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de 
enfermagem; participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos 
programas de vigilância epidemiológica; prestação de assistência de enfermagem à gestante, 
parturiente, puérpera e ao recém-nascido; participação nos programas e nas atividades de assistência 
integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; 
acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; execução e assistência obstétrica em situação 
de emergência e execução do parto sem distocia; participação em programas e atividades de educação 
sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; participação 
nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas 
de educação continuada; participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de 
prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; participação na elaboração e na 
operacionalização do sistema de referência e contra-referência do paciente nos diferentes níveis de 
atenção à saúde; participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde; 
participação em bancas examinadoras, em matérias específicas de enfermagem, nos concursos para 
provimento de cargo ou contratação de Enfermeiro ou pessoal técnico e Auxiliar de Enfermagem; 
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional; executar outras atribuições 
correlatas. 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGO: Farmacêutico   
Requisitos: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de  nível  superior  em  Farmácia 
fornecido por instituição de ensino superior  reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe.. 
Atribuições: realizar estudos e pesquisas relacionados com sua área de atuação; proceder à 
manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos 
especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados; analisar 
produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração de seus insumos, valendo-se de métodos 
químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisar soro antiofídico, 
pirogênico e outras substâncias, valendo-se dos meios biológicos e outros, para controle da pureza, 
qualidade e atividade terapêutica; realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando 
técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias primas; proceder à manipulação, 
análise, estudo de reações e balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, 
físicos, estatísticos e experimentais, para obter remédios e outros preparados; realizar estudos, análises 
e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos 
e matérias-primas; realizar programas junto à vigilância sanitária e à farmácia municipal; elaborar 
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de 
atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, 
realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 
dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades municipais e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalho afetos ao Município; realizar atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional; executar outras atribuições correlatas. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
CARGO: Nutricionista    

Requisitos: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Nutrição, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro 
no Conselho de Classe. 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI  
ESTADO DO PARANÁ 

 
Atribuições: planejar, organizar e elaborar cardápios, baseando-se na observação da aceitação dos 
alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de preparação dos mesmos, avaliar 
serviços de alimentação e nutrição; prestar assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e em nível 
de consultório de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e 
avaliando dietas para enfermos; acompanhar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, 
distribuição de refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição; zelar 
pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas, observando e analisando o ambiente interno, 
orientando e supervisionando os funcionários e providenciando medidas adequadas para solucionar os 
problemas pertinentes, para oferecer alimentação sadia e o aproveitamento das sobras de alimento; 
realizar auditoria, consultoria, assessoria e palestras em nutrição e dietética; prescrever suplementos 
nutricionais necessários à complementação da dieta; atualizar diariamente as dietas de pacientes, 
mediante prescrição médica; preparar listas de compras de produtos utilizados, baseando-se nos 
cardápios e no número de refeições a serem servidas e no estoque existente; zelar pela conservação 
dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e perdas; 
participar, conforme a política interna da secretaria, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas 
de ensino, pesquisa e extensão; participar de programa de treinamento, quando convocado; elaborar 
relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; trabalhar segundo normas técnicas de 
segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à 
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; atenção dietética a 
indivíduos e populações, de diferentes idades e condição de saúde; avaliação, promoção, manutenção 
e recuperação do estado nutricional de indivíduos e grupos; desenvolvimento e aplicação de técnicas 
de ensino em sua área de atuação; atuação na formulação e execução de políticas e programas de 
educação nutricional, segurança alimentar e sanitária e vigilância nutricional, visando à promoção da 
saúde em âmbito local, regional e nacional; atuação interprofissional em equipes multiprofissionais de 
saúde e terapia nutricional, realizando a avaliação, diagnóstico e acompanhamento do estado 
nutricional, planejando, prescrevendo, analisando, supervisionando e avaliando o uso de dietas e 
suplementos dietéticos; planejamento, gerenciamento, avaliação de unidades de alimentação e nutrição 
com vistas à melhoria das condições de saúde de coletividades sadias e enfermas; realização de 
diagnósticos e intervenções na rede de alimentação e nutrição, considerando a influência sócio-cultural, 
econômica que determina a disponibilidade, consumo e utilização biológica dos alimentos; atuação 
interprofissional em equipes multiprofissionais, realizando planejamento, coordenação, supervisão, 
implementação, execução e avaliação de atividades na área de alimentação e de saúde; 
desenvolvimento de auditoria, assessoria e consultoria na área de alimentação e nutrição e atuação em 
marketing de alimentação e nutrição; controle de qualidade dos alimentos nas suas áreas de 
competência e desenvolvimento e avaliação de novas fórmulas ou produtos alimentícios para consumo 
humano; participação em grupos de pesquisa, enfatizando a nutrição humana de forma integral e ética; 
executar outras atribuições correlatas.  

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

CARGO: Técnico em Enfermagem    
Requisitos: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível técnico em enfermagem, 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no 
Conselho de Classe. 
Atribuições: I - assistir ao Enfermeiro em todas as suas atividades conforme abaixo: no 
planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na 
prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle 
das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e no 
controle sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos que 
possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; participação nos programas e nas 
atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco; participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de 
prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; integrar a equipe de saúde quando 
for o caso; preparar o paciente para as consultas, exames e tratamento; observar, reconhecer e 
descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação, executar tratamentos especificamente 
prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem; ministrar medicamentos por via oral 
e parenteral; 
fazer curativos diversos, aplicar oxigenioterapia; nebulizar, enteroclisma, enema e calor ou frio; executar 
tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; efetuar o controle de pacientes e de 
comunicantes de doenças transmissíveis; realizar testes e proceder sua leitura; colher material para 
exames laboratoriais; executar atividades de desinfecção e esterilização; prestar cuidados de higiene e 
conforto ao paciente zelando por sua segurança; zelar pela limpeza e ordem do material da unidade; 
participar de atividades de educação em saúde; auxiliar o Enfermeiro na execução dos programas de 
educação para a saúde; desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades de 
identificação das famílias de risco; contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos Agentes 
Comunitários de Saúde no que se refere às visitas domiciliares; acompanhar as consultas de 
enfermagem dos indivíduos expostos às situações de risco, visando garantir uma melhor monitoria de 

PINHALÃO

07- SAUDE 
02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.302.0010.2.069 Incremento 
Temporário PAB 
488-3.1.90.11.00.00.00.00-3843- 
Vencimentos  e Vantagens  Fixa...R$ 200.000,00
489-3.3.90.30.00.00.00.00-3843- 
Material de Consumo..............R$ 335.000,00

TOTAL.............. R$ 535.000,00
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
Superávit da Fonte 843, como segue:
        Superávit Financeiro Fonte 
843..............R$ 535.000,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 27 
de Julho de 2021.

Dionísio Arrais de Alencar 
         Prefeito Municipal

LEI 2062/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no or-
çamento geral do exercício de 2021, e dá outras 
providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná 
aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Mu-
nicipal a abertura de Crédito Adicional Especial, 
no Orçamento Geral do Município, no exercício de 
2021, no valor de R$114.766,64 (Cento e Quatorze 
Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta 
e Quatro Centavos), conforme segue:
04-VIAÇÃO OBRAS PUBLICAS 

03-URBANISMO
15.451.0012.2.015 Manutenção do Sistema de 
Iluminação Publica
490-3.3.90.30.00.00.00.00-3507-Material de  
Consumo.........R$ 114.766,64

TOTAL.........R$ 114.766,64
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
Superávit da Fonte 507, como segue:
        Superávit Financeiro Fonte 507.........R$ 114.766,64

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 27 
de Julho de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar-   Prefeito Municipal

LEI 2063/2021
Súmula: Autoriza o poder executivo municipal a 
contratar operações de crédito com a Agência de 
Fomento do Paraná S.A.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná 
aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a contratar com a Agência de Fomento do Paraná S.A 
operações de crédito, até o limite de R$ 180.000,00 
(Cento e oitenta mil reais). 
Parágrafo Único - O valor das operações de crédito 
estão condicionados à obtenção pela municipalidade, 
de autorização para a sua realização, em cumpri-
mento aos dispositivos legais aplicáveis ao endivi-
damento público através de Resoluções emanadas 
pelo Senado Federal e pela Lei Complementar nº 
101, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 2º - Os prazos de amortização e carência, os 
encargos financeiros e outras condições de venci-
mento e liquidação da dívida a ser contratada, obe
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suas condições de saúde; executar, segundo sua qualificação profissional, os procedimentos de 
vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas de atenção à criança, à mulher, ao adolescente, ao 
trabalhador e ao idoso, bem como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças crônico-
degenerativas e infecto-contagiosas; participar da discussão e organização do processo de trabalho da 
unidade de saúde; aplicar vacinas, segundo orientação superior; ministrar medicamentos e tratamentos 
aos pacientes, observando os horários e doses prescritos pelo Médico responsável; verificar a 
temperatura, pressão arterial, pulsação e peso dos pacientes, empregando técnicas e instrumentos 
apropriados; orientar pacientes em assuntos de sua competência; lavar e esterilizar instrumentos 
médicos e odontológicos, utilizando produtos e equipamentos apropriados; auxiliar Médicos, Cirurgiões-
dentistas e Enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas consultas, bem como no atendimento 
aos pacientes; auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais e instrumentos médicos e 
odontológicos, a fim de solicitar reposição, quando necessário; fazer visitas domiciliares, a escolas e 
creches segundo programação estabelecida, para atender pacientes e coletar dados de interesse 
médico; participar de campanhas de vacinação; auxiliar no atendimento da população em programas 
de emergência; acompanhar doente quando necessário; manter o local de trabalho limpo e arrumado; 
realizar atividades de assistência de enfermagem dentro de sua competência; executar outras 
atribuições correlatas. 

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

CARGO: Auxiliar Administrativo     
Requisitos: Diploma devidamente registrado de conclusão de Ensino Médio, fornecido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
Atribuições: atender ao público, interno e externo, prestando informações, anotando recados, recebendo 
correspondências e efetuando encaminhamentos; atender às chamadas telefônicas, anotando ou 
enviando recados, para obter ou fornecer informações; duplicar documentos diversos, operando 
máquina própria, ligando-a e desligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de 
cópias; datilografar e digitar textos, documentos, tabelas e outros originais; arquivar processos, leis, 
publicações, atos normativos e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, segundo 
normas preestabelecidas; preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às 
unidades ou aos superiores competentes; coletar dados relativos a impostos, realizando pesquisas de 
campo, para possibilitar a atualização dos mesmos; efetuar cálculos simples de áreas, para a cobrança 
de tributos, bem como cálculos de acréscimos por atraso no pagamento dos mesmos; informar 
requerimentos de imóveis relativos à construção, demolição, legalização e outros; controlar estoques, 
distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua reposição de acordo com normas 
preestabelecidas; receber material de fornecedores, conferindo as especificações com os documentos 
de entrega; receber, registrar e encaminhar o público ao destino solicitado; preencher fichas, formulários 
e mapas, conferindo as informações e os documentos originais; elaborar, sob orientação, 
demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários; operar microcomputador, 
utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como 
consultar registros; receber, conferir e registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das 
normas referentes a protocolo; autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar 
processos, encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; fazer cálculos simples; 
executar outras atribuições correlatas.  

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

CARGO: Técnico em Higiene Dental      
Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível técnico em higiene   
Bucal, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro 
no Conselho de Classe. 
Atribuições: dispor os instrumentos odontológicos sobre local apropriado, colocando-os na ordem de 
utilização para passá-los ao Cirurgião-dentista durante a consulta ou ato operatório; preparar o paciente 
para consultas ou cirurgias, posicionando-o de forma apropriada na cadeira, bem como proceder à 
assepsia da região bucal com substâncias químicas apropriadas, para prevenir contaminação; passar 
os instrumentos ao Cirurgião-dentista, posicionando peça por peça na mão do mesmo, à medida que 
forem solicitados, para facilitar o desempenho funcional; proceder à assepsia da bandeja de 
instrumental, limpando e esterilizando o local e as peças, para ordená-las para o próximo atendimento 
e evitar contaminações; manipular materiais e substâncias de uso odontológico, segundo orientação do 
Cirurgião-dentista; orientar os pacientes sobre higiene bucal; fazer demonstrações de técnicas de 
escovação; participar do treinamento de atendentes de consultório dentário; executar ou auxiliar na 
aplicação de substâncias para a prevenção de cárie dental; confeccionar modelos em gesso, bem como 
selecionar e preparar moldeiras; fazer tomada e revelação de radiografias intra-orais; realizar teste de 
vitalidade pulpar; realizar a remoção de indutos, placas e cálculos supra gengivais; polir restaurações, 
vedando a escultura; remover suturas; inserir e condensar substâncias restauradoras; participar dos 
programas educativos de saúde oral promovidos pelo Município, orientando a população sobre 
prevenção e tratamento das doenças bucais; elaborar boletins de produção e relatórios, baseando-se 
nas atividades executadas para permitir levantamentos estatísticos; zelar pelo estado de conservação 
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e manutenção dos equipamentos e instrumentos postos sob sua guarda; manter estoque de 
medicamentos, observando a quantidade e o período de validade dos mesmos; realizar, sob a 
supervisão do cirurgião dentista, procedimentos preventivos nos usuários para o atendimento clínico, 
como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica de flúor, selantes, 
raspagem, alisamento e polimento; realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob 
supervisão do cirurgião dentista; auxiliar o cirurgião dentista (trabalho a quatro mãos); realizar 
procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e 
bochechos fluorados na Unidade Básica de Saúde da Família e espaços sociais identificados; 
acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à 
saúde bucal; registrar na Ficha D – Saúde Bucal, do Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB 
– todos os procedimentos de sua competência realizados; realizar a atenção integral em saúde bucal 
(promoção, prevenção, assistência e reabilitação) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos 
e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; 
coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos; acompanhar, 
apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde 
da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; apoiar as 
atividades dos ACD e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF;  executar outras 
atribuições correlatas.  

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
CARGO: Motorista      

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de ensino fundamental, fornecido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Carteira de Habilitação de Motorista para 
todas as seguintes categorias de veículos automotores: automóvel, caminhão e ônibus, de acordo com 
a legislação federal vigente e não estando a Carteira Nacional de Habilitação Suspensa ou Cassada. 
Experiência mínima de um ano de habilitação de motorista para as Categorias acima descritas. 
Atribuições: dirigir automóveis, caminhonetes, veículos leves de transporte de passageiros, caminhões, 
micro-ônibus, ônibus escolar e ambulâncias; verificar diariamente as condições de funcionamento do 
veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, 
embreagem, nível de combustível entre outros, para o transporte de cargas; verificar se a documentação 
do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da 
tarefa; zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de 
segurança; efetuar transporte de pacientes que necessitam de atendimento urgente, dentro ou fora do 
Município; realizar transporte de estudantes da rede municipal de educação; orientar o carregamento e 
descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais 
transportados; observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e 
largura; fazer pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em 
condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e 
manutenção preventiva do veículo; auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; auxiliar 
na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré- estabelecidos; conduzir os servidores 
do Município, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; 
anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas, cargas transportadas, 
itinerários percorridos e outras ocorrências; recolher ao local apropriado o veículo após a realização do 
serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; executar outras atribuições correlatas. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais      

Requisitos: Ensino fundamental Incompleto. 

Atribuições: I - Com atuação em almoxarifado: auxiliar no carregamento e descarregamento de 
mercadorias de veículos; auxiliar no controle de estoque de mercadorias conferindo pedidos, 
organizando estantes, repondo estoques, verificando prazos de validade, peso e preços; efetuar a 
pesagem de alimentos etiquetando, quando necessário, os dados referente à validade, peso e preço; 
auxiliar na entrega de mercadorias, conferindo as notas de pedidos e as caixas de acondicionamento; 
instalar painéis e cartazes, limpar e guardar veículos; lavar vidros e outros utensílios; combater pragas; 
desempenhar outras atividades correlatas. II - Atuação como Copa, Cozinha e Cantina: preparar café, 
chá e outros, utilizando ingredientes próprios, para servir aos servidores e visitantes; realizar a 
distribuição de café, chá, água e outros nas diversas dependências da unidade, em horários pré-
determinados ou quando solicitado; promover a limpeza de utensílios e equipamentos de cozinha, 
zelando pela conservação dos mesmos; controlar a quantidade de consumo de café, chá, açúcar e 
outros, solicitando reposição quando necessário; zelar pelas condições de manipulação, conservação 
e distribuição dos produtos; confeccionar lanches manualmente ou através de maquinário adequado; 
auxiliar no preparo das refeições, utilizando ingredientes e alimentos, observando as condições de 

decerão às normas pertinentes estabelecidas pelas 
autoridades monetárias federais, e notadamente o 
que dispõe o normativo do Senado Federal, bem 
como as normas específicas da Agência de Fomento 
do Paraná S.A.
Art. 3º - Os recursos oriundos das operações de crédito 
autorizadas por esta Lei deverão estar devidamente 
previstos na legislação orçamentária do município 
(PPA, LDO e LOA) ou em créditos Adicionais, com a 
respectiva atualização da legislação orçamentária, e 
serão exclusivamente destinados a: 
I – Plano Diretor Municipal.
Art. 4º - Em garantia das operações de crédito de que 
trata esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autori-
zado a ceder à Agência de Fomento do Paraná S.A., 
as parcelas que se fizerem necessárias da quota-parte 
do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM, ou tributos que os 
venham a substituir, em montantes necessários para 
amortizar as prestações do principal e dos acessórios, 
na forma do que venha a ser contratado.
Art. 5º - Para garantir o pagamento do principal atuali-
zado monetariamente, juros, multas e demais encargos 
financeiros decorrentes das operações referidas nesta 
Lei, o Poder Executivo Municipal, poderá outorgar à 
Agência de Fomento do Paraná S.A. mandato pleno 
para receber e dar quitação das referidas obrigações 
financeiras, com poderes para substabelecer.
Art. 6º - O prazo e a forma definitiva de pagamento do 
principal reajustável, acrescidos dos juros e demais 
encargos incidentes sobre as operações financeiras, 
obedecidos os limites desta Lei, serão estabelecidos 
pelo Poder Executivo Municipal com a entidade finan-
ciadora, conforme elencado no contrato de operação 
de crédito.
Art. 7º - Anualmente, a partir do exercício financeiro 
subsequente ao da contratação das operações de 
crédito, o orçamento do Município consignará dota-
ções próprias para a amortização do principal e dos 
acessórios das dívidas contratadas.
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 27 
de julho de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

PINHALÃO

LEI 2064/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
orçamento geral do exercício de 2021, e dá outras 
providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná 
aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Muni-
cipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, 
no Orçamento Geral do Município, no exercício 
de 2021, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil 
Reais), conforme segue:
07-SAUDE PARA TODOS 

03-SAUDE CONSORCIOS 
10.302.0010.2.034 Manutenção do Consorcio Público 
intermunicipal de saude
317-3.3.71.70.39.01.00.00-1303-CISNORPI........R$ 50.000,00

TOTAL........R$ 50.000,00
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação/redução de dotações da fonte 1303 como 
segue
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higiene, quantidades e aproveitamento; servir as refeições em horários preestabelecidos ou quando 
solicitado; promover a limpeza de pratos, talheres, copos, xícaras e demais instrumentos e 
equipamentos de cozinha zelando pela conservação dos mesmos; embalar e selar pacotes de lanches, 
utilizando-se de máquinas, para manter a higiene dos alimentos; zelar pela condições de manipulação, 
conservação e distribuição dos alimentos; preparar os alimentos para cozimento, separando-os 
lavando-os e picando-os; cozinhar os alimentos de acordo com normas preestabelecidas, seguindo 
regras de higiene; fazer a limpeza da cozinha, bem como dos utensílios usados no preparo dos  
alimentos; preparar mesa para refeições, seguindo regras de etiqueta preestabelecidas; retirar a mesa, 
após as refeições, procedendo à limpeza da sala e dos utensílios utilizados; conservar sempre limpos 
utensílios, pisos, paredes, etc.; responsabilizar-se pelo preparo e distribuição de todas as refeições 
diárias. auxiliar no preparo das refeições, utilizando ingredientes e alimentos, observadas as condições 
de higiene, quantidades e aproveitamento; servir as refeições em horários preestabelecidos ou quando 
solicitado; promover a limpeza dos instrumentos e equipamentos de cozinha; zelar pelas condições de 
manipulação, conservação e distribuição dos alimentos; desempenhar outras atividades correlatas; III - 
Atuação em Serviço de Expediente: recolher e distribuir internamente correspondências, pequenos 
volumes e expedientes, separando-os por destinatário, observando o nome e a localização, solicitando 
assinatura em livro de protocolo; executar serviços externos, apanhando e entregando 
correspondências, fazendo pequenas compras e pagamentos; duplicar documentos diversos, operar 
máquina copiadora própria, ligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias; 
operar cortadoras e grampeadores de papel, bem como alcear os documentos duplicados; prestar 
serviços diversos a unidades do Município;   executar outras atribuições correlatas. IV - Atuação em 
Jardinagem e Poda: preparar mudas para plantio, conforme orientação superior; plantar árvores, 
arbustos, folhagens, flores, plantas e forração e cobertura em canteiros, talhões e embalagens; realizar 
podas e desbrotas, adubação, plantio e tutoramento das mudas, deixando-as prontas para o plantio 
definitivo em logradouros públicos; preparar caixas e embalagens em geral para o plantio, 
enviveiramento e transporte de mudas; preparar e confeccionar vasos com flores e folhagens utilizando 
plantas adequadas, conforme orientação superior; carregar e descarregar veículos com vasos, caixa, 
ferramentas e insumos agrícolas para transporte quando da realização de serviços de jardinagem; 
realizar serviços de abertura de valetas para drenagem e canalização em geral, sempre que necessário; 
aplicar defensivos agrícolas, para combater pragas, com autorização e orientação do técnico 
responsável; transportar/substituir vasos em floreiras seguindo determinações superior; efetuar a 
irrigação de plantas em geral; extrair, preparar e embalar mudas para arborização pública; realizar corte, 
poda e remoção de árvores utilizando máquinas e equipamentos, sempre que for recomendado e 
possível, seguindo orientação técnica; realizar poda de raízes (mudas), observando as condições e 
conseqüências para executar o serviço; executar podas em árvores com galhos próximos à rede elétrica 
para evitar acidentes; remover árvores já tombadas por intempéries, utilizando equipamentos 
adequados para a libertação do espaço físico; utilizar adequadamente máquinas e equipamentos (moto 
serra, moto poda, serrote, tesoura e tesourão de poda e triturador de resíduos vegetais) seguindo 
orientações técnicas; executar outras atribuições correlatas.  
V - Atuando como Servente: executar o serviço de limpeza das vias, utilizando ferramentas e 
máquinas apropriadas; para manter a conservação e limpeza do município; separar os entulhos em 
tipos, empilhando-os para processar o reaproveitamento ou sucateamento, a fim de proteger o 
ambiente; reunir, amontoar e recolher, fragmentos, poeira e detritos espalhados, que causem incômodo 
ou ofereçam perigo aos munícipes, empregando ancinho e outros instrumentos apropriados para 
recolhê-lo; efetuar a capinação, a fim de proporcionar um aspecto de asseio do município; zelar pela 
conservação dos equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas, observando as normas de 
segurança e conservação, para obter melhor aproveitamento; zelar pela conservação da limpeza do 
pátio, vias e locais públicos; executar tarefas de limpeza nas dependências de unidades, varrendo e 
encerando, espanando e polindo móveis, limpando carpetes, paredes, vidros e outros, utilizando 
materiais próprios; realizar a limpeza de banheiros, varrendo, limpando e desinfetando pias e sanitários, 
promovendo a substituição de toalhas e papéis, para manter a higiene necessária; controlar o consumo 
de material de limpeza, solicitando a reposição quando necessário; executar a limpeza da lataria e do 
motor de veículos leves e pesados, utilizando produtos adequados; conservar a limpeza de logradouros 
públicos por meio de coleta de lixo, varrições de calçadas e ruas, com vassoura juntando com pá; 
lavagens, pintura de guias; executar instalações, reparos de manutenção e serviços de manutenção em 
dependências de edificações; atender transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes informações; 
zelar pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a 
realização dos serviços; algumas das atividades podem ser exercidas em grandes alturas, subterrâneos 
ou em posições desconfortáveis por longos períodos, com exposição a ruído intenso e a poluição dos 
veículos; percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para aparar o gramado de ruas, 
vias expressas, praças e demais logradouros públicos municipais, recolhendo e acondicionando a 
grama em latões, sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração manual e outros depósitos adequados; 
acondicionar estes detritos e lixos nos sacos de lixo, deixando-os em pontos específicos, para posterior 
coleta pelo caminhão de lixo; ajudar a conservar a cidade limpa, avisando o fiscal de limpeza, os locais 
que jogam entulhos nas calçadas de passeio para que este tome providências; recolher os lixos que 
estão acondicionados em embalagens, para coleta, nas calçadas de passeio e ruas; executar os 
serviços de roçadas nas estradas municipais; colocar uniforme e luvas específicas;  fazer abertura e 
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e manutenção dos equipamentos e instrumentos postos sob sua guarda; manter estoque de 
medicamentos, observando a quantidade e o período de validade dos mesmos; realizar, sob a 
supervisão do cirurgião dentista, procedimentos preventivos nos usuários para o atendimento clínico, 
como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica de flúor, selantes, 
raspagem, alisamento e polimento; realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob 
supervisão do cirurgião dentista; auxiliar o cirurgião dentista (trabalho a quatro mãos); realizar 
procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e 
bochechos fluorados na Unidade Básica de Saúde da Família e espaços sociais identificados; 
acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à 
saúde bucal; registrar na Ficha D – Saúde Bucal, do Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB 
– todos os procedimentos de sua competência realizados; realizar a atenção integral em saúde bucal 
(promoção, prevenção, assistência e reabilitação) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos 
e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; 
coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos; acompanhar, 
apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde 
da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; apoiar as 
atividades dos ACD e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF;  executar outras 
atribuições correlatas.  

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
CARGO: Motorista      

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de ensino fundamental, fornecido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Carteira de Habilitação de Motorista para 
todas as seguintes categorias de veículos automotores: automóvel, caminhão e ônibus, de acordo com 
a legislação federal vigente e não estando a Carteira Nacional de Habilitação Suspensa ou Cassada. 
Experiência mínima de um ano de habilitação de motorista para as Categorias acima descritas. 
Atribuições: dirigir automóveis, caminhonetes, veículos leves de transporte de passageiros, caminhões, 
micro-ônibus, ônibus escolar e ambulâncias; verificar diariamente as condições de funcionamento do 
veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, 
embreagem, nível de combustível entre outros, para o transporte de cargas; verificar se a documentação 
do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da 
tarefa; zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de 
segurança; efetuar transporte de pacientes que necessitam de atendimento urgente, dentro ou fora do 
Município; realizar transporte de estudantes da rede municipal de educação; orientar o carregamento e 
descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais 
transportados; observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e 
largura; fazer pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em 
condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e 
manutenção preventiva do veículo; auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; auxiliar 
na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré- estabelecidos; conduzir os servidores 
do Município, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; 
anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas, cargas transportadas, 
itinerários percorridos e outras ocorrências; recolher ao local apropriado o veículo após a realização do 
serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; executar outras atribuições correlatas. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais      

Requisitos: Ensino fundamental Incompleto. 

Atribuições: I - Com atuação em almoxarifado: auxiliar no carregamento e descarregamento de 
mercadorias de veículos; auxiliar no controle de estoque de mercadorias conferindo pedidos, 
organizando estantes, repondo estoques, verificando prazos de validade, peso e preços; efetuar a 
pesagem de alimentos etiquetando, quando necessário, os dados referente à validade, peso e preço; 
auxiliar na entrega de mercadorias, conferindo as notas de pedidos e as caixas de acondicionamento; 
instalar painéis e cartazes, limpar e guardar veículos; lavar vidros e outros utensílios; combater pragas; 
desempenhar outras atividades correlatas. II - Atuação como Copa, Cozinha e Cantina: preparar café, 
chá e outros, utilizando ingredientes próprios, para servir aos servidores e visitantes; realizar a 
distribuição de café, chá, água e outros nas diversas dependências da unidade, em horários pré-
determinados ou quando solicitado; promover a limpeza de utensílios e equipamentos de cozinha, 
zelando pela conservação dos mesmos; controlar a quantidade de consumo de café, chá, açúcar e 
outros, solicitando reposição quando necessário; zelar pelas condições de manipulação, conservação 
e distribuição dos produtos; confeccionar lanches manualmente ou através de maquinário adequado; 
auxiliar no preparo das refeições, utilizando ingredientes e alimentos, observando as condições de 

PINHALÃO

        Anulação/redução
07-SAUDE PARA TODOS 

02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.301.0010.2.031Manutenção da folha de Pagamento 
da saúde 
271-3.1.90.11.00.00.00.00-1303-vencimentos e 
Vantagens........R$ 50.000,00

TOTAL........R$ 50.000,00
Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 27 
de julho de 2021.
 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR-Prefeito Municipal

LEI 2065/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento 
geral do exercício de 2021, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná 
aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal 
a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de 
R$ 10.000,00(Dez Mil Reais), conforme segue:
09-ASSITENCIA SOCIAL
05-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTE 
08.243.0002.6.001 Manutenção do Fundo municipal da 
criança e adolescente 
491-3.3.90.30.00.00.00.00-3724-Material de 
Consumo........R$ 10.000,00

TOTAL........R$ 10.000,00
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes Da 
Redução e Anulação da Fonte 3724
09-ASSITENCIA SOCIAL
05-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTE 
08.243.0002.6.001 Manutenção do Fundo municipal da 
criança e adolescente 
473-3.3.90.39.00.00.00.00-3724-outro serviços de 
terceiros pessoa jurídica...R$ 10.000,00

TOTAL........R$ 10.000,00
Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 27 
de Julho de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR- Prefeito Municipal

Primeiro edital de chamamento do Processo Se-
letivo de Estagiários
1. O Prefeito do Município de Pinhalão, o Sr. Dionisio 
Arrais de Alencar no uso de suas atribuições legais, 
vem por intermédio deste, convocar os candidatos 
aprovados no Processo de Estagiários.
Os candidatos aprovados e convocados no processo 
seletivo de Estagiários, conforme a descrição e vagas 
abaixo ofertadas: 
FORMAÇÃO DE DOCENTE
PAULO HENRIQUE ALBERGONI CUNHA DE 
SOUZA
GEOVANA DE SOUZA VIDAL
BRUNA DE MORAES CHAVES
BRUNA MACHADO DE SOUSA
LEONARDO HERMES DE CARVALHO
EMILLY FERNANDA DA SILVA JANISZEWSKI
JÉSSICA HOINASKI FRAIZ
ÁREA DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGIA   
VITÓRIA DE JESUS MOURA MORAIS
ANA FRANCISCA DORNELES 
GABRIEL CANDIDO COSTA
MARIANA LOPES 
FRANCIELI DA SILVA
ELESSANDRA DE FÁTIMA DOS SANTOS
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limpeza de valas, limpeza de galerias, fossas sépticas, esgotos, caixas de areia, poços e tanques;   
limpar, capinar, participar de trabalhos de caiação de muros, paredes e similares; executar outras 
atribuições correlatas. VI - Atuando como Vigilante: fiscalizar as áreas de acesso a edifícios 
municipais, evitando aglomerações, estacionamento indevido de veículos e permanência de pessoas 
inconvenientes; fiscalizar a entrada de pessoas e veículos nas dependências de edifícios municipais, 
examinando, conforme o caso, as autorizações para ingresso, impedindo a entrada de pessoas 
estranhas, identificando eventuais situações suspeitas e tomando as providências cabíveis para garantir 
a segurança do local; fiscalizar o estacionamento de veículos em passeios, calçadas, praças e outros 
locais sob sua jurisdição; policiar logradouros e outras áreas de responsabilidade do Município, a fim de 
evitar depredações, roubos, danos em jardins e brinquedos públicos e qualquer outro tipo de agressão 
ao patrimônio municipal; alertar moradores e transeuntes para qualquer fato ou circunstância que lhes 
possa trazer prejuízo ou perigo; prestar informações e socorrer populares, quando solicitado; entregar 
ao seu superior objetos de outras pessoas que, por qualquer modo, venham a cair em seu poder; 
articular-se imediatamente com seu superior, sempre que suspeitar de irregularidades na área sob sua 
jurisdição; abordar indivíduos em atitudes suspeitas com relação a outras pessoas ou coisas alheias, 
encaminhando-os à autoridade policial; registrar diariamente as ocorrências verificadas em sua jornada 
de trabalho; zelar por sua aparência pessoal, mantendo o uniforme em perfeitas condições de uso, bem 
como pela guarda e conservação dos objetos necessários ao exercício de suas atividades, cassetete e 
outros; executar outras atribuições correlatas. VII - Atuação como Coveiro: preparar sepulturas, 
abrindo covas e moldando lajes para tampá-las; sepultar e exumar cadáveres, auxiliar no transporte de 
caixões, desenterrar restos humanos e guardar ossadas, sob supervisão da autoridade competente; 
zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza do cemitério, 
recolhendo-os e mantendo-os limpos;  conservar a limpeza no cemitério por meio de coleta de lixo, 
varrições com vassoura juntando com pá; lavagens, pintura, capinação e conservação;  executar 
instalações, reparos e serviços de manutenção nas dependências do cemitério; executar outras 
atribuições correlatas. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
CARGO: Operador de Máquinas      

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto, Carteira De Habilitação Categoria “D” Ou “E” Experiência: 
No Mínimo 01 (Um) Ano De Habilitação. Condições De Trabalho: A) Horário: Período Normal De 40 
Horas Semanais; B) Outras: O Exercício Do Cargo Poderá Exigir A Prestação De Serviços Em 
Domingos E Feriados 
Atribuições: operar tratores e reboques, para execução de serviços de carregamento e 
descarregamento de material, roçada de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins; conduzir e 
manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para 
posicioná-la conforme as necessidades do serviço; operar mecanismo de tração e movimentação dos 
implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para carregar ou descarregar 
terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos; zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o 
andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; 
pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, 
a fim de evitar possíveis acidentes; limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as 
instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando necessária; 
efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom funcionamento 
do equipamento; acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus 
implementos e, após executados, efetuar os testes necessários; anotar, segundo normas estabelecidas, 
dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras 
ocorrências, para controle da chefia; operar motoniveladoras, carregadeiras, rolo compactador, pá 
mecânica, tratores e outros, para execução de serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de 
solo, pavimentação, conservação de vias, carregamento e descarregamento de material, entre outros; 
executar outras atribuições correlatas. 
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higiene, quantidades e aproveitamento; servir as refeições em horários preestabelecidos ou quando 
solicitado; promover a limpeza de pratos, talheres, copos, xícaras e demais instrumentos e 
equipamentos de cozinha zelando pela conservação dos mesmos; embalar e selar pacotes de lanches, 
utilizando-se de máquinas, para manter a higiene dos alimentos; zelar pela condições de manipulação, 
conservação e distribuição dos alimentos; preparar os alimentos para cozimento, separando-os 
lavando-os e picando-os; cozinhar os alimentos de acordo com normas preestabelecidas, seguindo 
regras de higiene; fazer a limpeza da cozinha, bem como dos utensílios usados no preparo dos  
alimentos; preparar mesa para refeições, seguindo regras de etiqueta preestabelecidas; retirar a mesa, 
após as refeições, procedendo à limpeza da sala e dos utensílios utilizados; conservar sempre limpos 
utensílios, pisos, paredes, etc.; responsabilizar-se pelo preparo e distribuição de todas as refeições 
diárias. auxiliar no preparo das refeições, utilizando ingredientes e alimentos, observadas as condições 
de higiene, quantidades e aproveitamento; servir as refeições em horários preestabelecidos ou quando 
solicitado; promover a limpeza dos instrumentos e equipamentos de cozinha; zelar pelas condições de 
manipulação, conservação e distribuição dos alimentos; desempenhar outras atividades correlatas; III - 
Atuação em Serviço de Expediente: recolher e distribuir internamente correspondências, pequenos 
volumes e expedientes, separando-os por destinatário, observando o nome e a localização, solicitando 
assinatura em livro de protocolo; executar serviços externos, apanhando e entregando 
correspondências, fazendo pequenas compras e pagamentos; duplicar documentos diversos, operar 
máquina copiadora própria, ligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias; 
operar cortadoras e grampeadores de papel, bem como alcear os documentos duplicados; prestar 
serviços diversos a unidades do Município;   executar outras atribuições correlatas. IV - Atuação em 
Jardinagem e Poda: preparar mudas para plantio, conforme orientação superior; plantar árvores, 
arbustos, folhagens, flores, plantas e forração e cobertura em canteiros, talhões e embalagens; realizar 
podas e desbrotas, adubação, plantio e tutoramento das mudas, deixando-as prontas para o plantio 
definitivo em logradouros públicos; preparar caixas e embalagens em geral para o plantio, 
enviveiramento e transporte de mudas; preparar e confeccionar vasos com flores e folhagens utilizando 
plantas adequadas, conforme orientação superior; carregar e descarregar veículos com vasos, caixa, 
ferramentas e insumos agrícolas para transporte quando da realização de serviços de jardinagem; 
realizar serviços de abertura de valetas para drenagem e canalização em geral, sempre que necessário; 
aplicar defensivos agrícolas, para combater pragas, com autorização e orientação do técnico 
responsável; transportar/substituir vasos em floreiras seguindo determinações superior; efetuar a 
irrigação de plantas em geral; extrair, preparar e embalar mudas para arborização pública; realizar corte, 
poda e remoção de árvores utilizando máquinas e equipamentos, sempre que for recomendado e 
possível, seguindo orientação técnica; realizar poda de raízes (mudas), observando as condições e 
conseqüências para executar o serviço; executar podas em árvores com galhos próximos à rede elétrica 
para evitar acidentes; remover árvores já tombadas por intempéries, utilizando equipamentos 
adequados para a libertação do espaço físico; utilizar adequadamente máquinas e equipamentos (moto 
serra, moto poda, serrote, tesoura e tesourão de poda e triturador de resíduos vegetais) seguindo 
orientações técnicas; executar outras atribuições correlatas.  
V - Atuando como Servente: executar o serviço de limpeza das vias, utilizando ferramentas e 
máquinas apropriadas; para manter a conservação e limpeza do município; separar os entulhos em 
tipos, empilhando-os para processar o reaproveitamento ou sucateamento, a fim de proteger o 
ambiente; reunir, amontoar e recolher, fragmentos, poeira e detritos espalhados, que causem incômodo 
ou ofereçam perigo aos munícipes, empregando ancinho e outros instrumentos apropriados para 
recolhê-lo; efetuar a capinação, a fim de proporcionar um aspecto de asseio do município; zelar pela 
conservação dos equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas, observando as normas de 
segurança e conservação, para obter melhor aproveitamento; zelar pela conservação da limpeza do 
pátio, vias e locais públicos; executar tarefas de limpeza nas dependências de unidades, varrendo e 
encerando, espanando e polindo móveis, limpando carpetes, paredes, vidros e outros, utilizando 
materiais próprios; realizar a limpeza de banheiros, varrendo, limpando e desinfetando pias e sanitários, 
promovendo a substituição de toalhas e papéis, para manter a higiene necessária; controlar o consumo 
de material de limpeza, solicitando a reposição quando necessário; executar a limpeza da lataria e do 
motor de veículos leves e pesados, utilizando produtos adequados; conservar a limpeza de logradouros 
públicos por meio de coleta de lixo, varrições de calçadas e ruas, com vassoura juntando com pá; 
lavagens, pintura de guias; executar instalações, reparos de manutenção e serviços de manutenção em 
dependências de edificações; atender transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes informações; 
zelar pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a 
realização dos serviços; algumas das atividades podem ser exercidas em grandes alturas, subterrâneos 
ou em posições desconfortáveis por longos períodos, com exposição a ruído intenso e a poluição dos 
veículos; percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para aparar o gramado de ruas, 
vias expressas, praças e demais logradouros públicos municipais, recolhendo e acondicionando a 
grama em latões, sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração manual e outros depósitos adequados; 
acondicionar estes detritos e lixos nos sacos de lixo, deixando-os em pontos específicos, para posterior 
coleta pelo caminhão de lixo; ajudar a conservar a cidade limpa, avisando o fiscal de limpeza, os locais 
que jogam entulhos nas calçadas de passeio para que este tome providências; recolher os lixos que 
estão acondicionados em embalagens, para coleta, nas calçadas de passeio e ruas; executar os 
serviços de roçadas nas estradas municipais; colocar uniforme e luvas específicas;  fazer abertura e 

LAÍS LUVIZETO DA SILVA
YARA STEFANI BARBOSA MARTINEZ 
NATALLY ROSA REIS VENANCIO
ANGELA OLIVEIRA DA CUNHA
ANDRÉ SILVANO DE OLIVEIRA BIANCHINI
ÁREA DE PSICOLOGIA
ANA JULIA MACHADO NOGUEIRA 
ÁREA DE DIREITO 
LEONARDO MAURICIO GOMES DA SILVA
ÁREA DE ENFERMAGEM
VITÓRIA PAOLA DE LIMA
REBECA AMARANTA LEMES MARINHO
ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
CRISTIANE RIBEIRO DA COSTA
LUCIMAR DOS SANTOS

2. Os aprovados nos cargos acima, deverão com-
parecer no dia 29 de julho de 2021, das 08:30 
horas até 11:30 horas e das 13:00 horas até 16:30 
horas, na Secretaria de Educação, para apresentar 
a documentação, situada na rua José Fraiz, nº15, 
Vila Angélica. 
2. Este Edital entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Pinhalão – PR, 27 de julho de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - PREFEITO 
MUNICIPAL

PINHALÃO

SALTO DO ITARARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO DO PARANÁ - HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista os Pareceres da Comissão de Licitação e da Consultoria Jurídica: R E S O L V E Homologar o 
resultado da Licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº 60/2021 de 08/07/2021 a 
FAVOR dos Proponentes: 1) FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, CNPJ Nº 
19.458.719/0001-07, pelo valor total de R$ 1.650,00 (Um mil e seiscentos e cinquenta reais). 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 27 de julho de 2021. DIONISIO ARRAIS DE 
ALENCAR - Prefeito Municipal. 

PINHALÃO

 
PPOODDEERR  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  DDEE  SSAALLTTOO  DDOO  IITTAARRAARRÉÉ  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ““VVeerreeaaddoorr  RRoobbeerrttoo  JJoossee  ddee  SSeennee”” 

Rua. Eduardo Bertoni Junior, 961 – Salto do Itararé - Paraná 
CEP: 84.945-000 – Fone: (43) 3579.1475 - C.N.P.J 77.780.229/0001-10 

 

RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Salto do Itararé, Odair José 
Carvalho da Silva, no uso das atribuições que lhes são conferidas, bem como pela 
legislação em vigor, especialmente em atenção ao disposto no art. 43, VI, da Lei 
8.666/93, a vista do resultado apresentado pela Comissão de Licitação, resolve: 

 
01 - RATIFICAR, o ato da Comissão de Licitação que dispensou a licitação com 
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, a favor da empresa: Eli Antonio 
Martins - Net Info Brasil, acolhendo o parecer jurídico para que surta os seus efeitos 
jurídicos e legais, vez que o processo se encontra devidamente instruído. 
 
02 - ADJUDICAR, o referido objeto do certame a empresa: Eli Antonio Martins - Net Info 
Brasil, CNPJ: 07.657.830/0001-35. 
 
03 - HOMOLOGAR, a presente licitação nos seguintes termos: 

a) Processo Licitatório n.º 06/2021; 
b) Dispensa de Licitação n.º 05/2021; 
c) Tipo: Menor Preço; 
d) Objetos: contratação de empresa para prestação de serviço de conexão de 

internet, através de infraestrutura de fibra ótica, garantia de 50MB velocidade 
download e 25MB velocidade upload com IP público estático, para o exercício de 
2021. 

e) Valor: R$: 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais. 
f) Vencedor: Eli Antonio Martins - Net Info Brasil, 
g) CNPJ: 07.657.830/0001-35. 

 
 
 

Salto do Itararé, 19 de julho de 2021. 
 

 

 
ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA 

Presidente da Câmara Municipal 
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Extrato de Contrato N.º 09/2021. 
 
Processo Dispensa n.º 05/2021. 
Contratante: Câmara Municipal de Salto do Itararé – PR. 
Contratado: Eli Antonio Martins - Net Info Brasil. 
Objeto: Serviços conexão de internet, através de infraestrutura de fibra ótica, garantia de 
50MB velocidade download e 25MB velocidade upload com IP público estático.  
Valor: R$: 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais. 
Dotação: 01.001.01.031.0001.2000.33.90.40.00.00 
Vigência: 19/07/2021 a 31/12/2021. 
 



Destaque e
FOLHA EXTRA quarta-feira, 28 de julho de 2021 - Edição 2562

A região Sul do Brasil 
se prepara para chegada 
de uma massa de ar polar 
que promete derrubar as 
temperaturas nos estados 
do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná. Con-
forme dados do Simepar 
(Sistema de Tecnologia e 
Monitoramento Ambien-
tal do Paraná), no estado 
paranaense a onda de frio 
deve fazer os termômetros 
registrarem temperaturas 
mínimas variando entre -1 
e -5°C. 
A queda das temperaturas 
também está prevista para 
região do Norte Pioneiro 
onde os moradores acostu-
mados com o clima quente 
podem enfrentar tempera-
turas negativas em alguns 
municípios da região. 
Na região de Wenceslau 
Braz, a terça-feira (27) teve 
temperaturas com mínima 
de 14° e máxima de 25° 

com pancadas de chuva e 
tempo fechado, situação 
que começa a mudar na 
quarta-feira (28) com queda 
considerável nos termôme-
tros onde a mínima chega 
a 5° e a máxima não deve 
passar dos 15° e tempo seco. 
A quinta-feira (29), assim 
como em outras regiões do 
estado, deve ser o dia mais 
frio para os brazenses com 
mínima de -1° e máxima 
de 13°. A partir de sexta-
-feira (30), as temperaturas 
voltam a subir, mas o frio 
continua, com previsão de 
mínima de 1° e máxima de 
17°. O final de semana deve 
ser nublado seguindo a 
alta nos termômetros, com 
mínima de 4° e máxima de 
20° no sábado (31) e mínima 
de 7° e máxima de 22° no 
domingo (1).
Já na região de Ibaiti, na 
terça-feira os termôme-
tros ficaram na marca de 

mínima 14° e máxima de 27, 
temperatura que cai para 
mínima de 5° e máxima de 
16 na quarta-feira e chega a 
mínima de -1° e máxima de 
14° na quinta-feira. Na sex-
ta-feira os números voltam 
a subir com mínima de 1° e 
máxima de 18° e no final de 
semana frio continua com 
mínima de 4° e máxima de 
21° no sábado e mínima 
de 7° e máxima de 23° no 
domingo. 
Segundo dados do site 
Clima Tempo, Jacarezi-
nho e região não devem 
registrar temperaturas 
negativas. A terça-feira 
não foi tão fria assim no 
município que registrou 
mínima de 15° e máxima de 
28°, cenário que muda con-
sideravelmente nesta quar-
ta-feira com temperaturas 
variando entre mínima de 
6° e máxima de 17°. Na quin-
ta-feira, a mínima fica em 0° 

e máxima de 15° e, na sex-
ta-feira as temperaturas 
voltam a subir de maneira 
tímida com mínima de 2° 
e máxima de 19°. O fim de 
semana deve ser frio, mas 
um pouco mais agradável 
com mínima de 5° e máxima 
de 22° no sábado e mínima 
de 8° e máxima de 24° no 
domingo. 
Na região de Andirá, na 
terça-feira as temperaturas 
ficaram entre mínima de 
14° e máxima de 27° e, nesta 
quarta-feira, os números 
caem para mínima de 5° 
e máxima de 16°. A quin-
ta-feira será fria onde a 
mínima pode chegar a -1° 
e a máxima não passa dos 
14°. Assim como nos demais 
municípios da região, a 
partir da sexta-feira as 
marcas nos termômetros 
voltam a subir com mínima 
de 1° e máxima de 18° e 
o final de semana tem 

no sábado mínima de 4° 
e máxima de 21°. Já no 
domingo as temperaturas 
ficam entre mínima de 7° 
e máxima de 23°.
Apesar do grande alarde 
que tomou conta de mídias 
de notícias e das redes 
sociais sobre temperaturas 
na casa dos 15° negativos 
e neve, o meteorologista 
Paulo Ricardo Bardou Bar-
bieri amenizou a situação 
informando que as tempe-
raturas não devem fugir 
muito do frio registrado 
no mês passado. “É uma 
massa de ar polar que 
vai derrubar bastante as 
temperaturas, mas não 
como foi comentado nas 
redes sociais na semana 
passada, de pior frio do 
século. Vamos sim ter tem-
peraturas baixas, próximas 
de zero até mesmo no norte 
do estado”, explicou.

[MASSA POLAR]
Onda de frio chega ao Norte Pioneiro e 

temperatura mínima pode chegar a -1° C
Assim como em todo sul do Brasil, municípios da região sofrem queda brusca na temperatura 

entre a terça-feira e a quinta-feira. Termômetros só voltam a subir a partir da sexta-feira

O governo do Esta-
dual informou que já está 
mobilizado para atender 
a população durante a 
passagem da massa de ar 
polar pelo Paraná, princi-
palmente entre a quarta e 
a sexta-feira. Órgãos como 

a Defesa Civil e Corpo 
de Bombeiros já estão 
tomando medidas preven-
tivas para amenizar os 
impactos da passagem da 
massa polar e frio intenso. 
“Vamos usar muito o 
método da informação e 

da orientação, fazendo com 
que a população se antecipe 
ao frio. Em parceria com 
as prefeituras, vamos dis-
ponibilizar espaços para 
abrigar aqueles moradores 
de rua nesses dias”, disse 
o chefe da Comunicação 

Social da Defesa Civil, capi-
tão Marcos Vidal.
Já o Corpo de Bombeiros 
orienta que as pessoas 
evitem realizar a queima 
de produtos como álcool, 
gasolina entre outras subs-
tâncias não indicadas para 

aquecer os ambientes, pois 
podem ocasionar a queima 
do oxigênio provocando 
mortes por asfixia. 

[PRECAUÇÃO]

Da Redação


