
jornal da cidade • edição 1776 • 28 de Novembro de 2018.

 Valor Total Homologado - R$65.799,00
 Florestopolis, 26 de novembro de 2018.      

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O prefeito Municipal, , Nelson Correia Junior, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo 
exarado pela comissão de Licitação, resolve:
 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº               : 131/2018
 b) Licitação Nrº              : 80/2018
 c) Modalidade                 : Pregão:
 d) Data Homologação    : 26/11/2018
 e) Objeto Homologado   : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A 
ATENDER A DEMANDA BÁSICA DA FARMÁCIA MUNICIPAL.
 10.301.0180.2.054. - Manutenção Farmácia Central
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
 CNPJ/CPF: 81.706.251/0001-98

 Valor Total Homologado - R$146,85
 Florestopolis, 26 de novembro de 2018. 

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº  185/2018
              NELSON CORREIA JUNIOR,  Prefeito do Município de Florestópolis, Estado do Paraná, usando 
suas atribuições legais,  DECRETA :
 Art. 1.° - Fica autorizado, nos termos da vigente legislação, a Subdivisão do lote urbano n° 14 – 
quadra 02,  medindo 410,63 m², Jardim Novo Horizonte,  desta cidade de Florestópolis, Paraná,  em 03 (três)  
lotes, a serem denominados lotes  14,14-A,15 –  quadra 02 – Jardim Novo Horizonte,  de propriedade de Almeida 
Loteadora e Construtora Ltda,  respectivamente, com as seguintes, medidas divisas e confrontações:
 Lote 14 - Quadra 02 – Jardim Novo Horizonte  
                     Area : 136,80 m² Cadastro Imobiliário: 5279
                      Endereço: Rua Urias Julião da Silva,  nº 246
 FRENTE: Quem da Rua olha confronta-se com a Rua Urias Julião da Silva, com 6,84 metros de exensão.
 FUNDO: Com a propriedade do. Sr. Douglas Bacca,  com 6,84 metros de extensão.
 LADO DIREITO: Com o lote nº 13   com 20,00 metros de extensão.
 LADO ESQUERDO: Com o lote nº 14-A com 20,00 metros de extensão. 
 Lote 14-A - Quadra 02 – Jardim Novo Horizonte   
          Área : 136,80 m² Cadastro Imobiliário: 6463
 Endereço: Rua Urias Julião da Silva, nº 252
 FRENTE: Quem da Rua olha confronta-se com a Rua Urias Julião da Silva, com 6,84 metros de extensão.
 FUNDO: Com a propriedade do Sr. Douglas Bacca, com 6,84 metros de extensão.
 LADO DIREITO: Com o lote nº 14, com 20,00 metros de extensão.
 LADO ESQUERDO: Com o lote nº  15 com 20,00 metros de extensão.
 Lote 15 –  Quadra 02 – Jardim Novo Horizonte    
    Área : 137,03 m² Cadastro Imobiliário:  5280
            Endereço: Rua Urias Julião da Silva, nº 260
 FRENTE: Quem da Rua olha confronta-se com a Rua Urias Julião da Silva ,  com 2,32  metros 
+7,85 metros.de curvatura. 
 FUNDO: Com a propriedade do Sr. Douglas Bacca, com 7,32  metros de extensão.
 LADO DIREITO: Com o lote nº 14-A,  com 20,00 metros de extensão.
 LADO ESQUERDO: Para a rua Mario Souza Braga,    com 15,00 metros de extensão.
 Art. 2. º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, aos 19 dias do Mês de Novem-
bro  de 2018.

NELSON CORREIA JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 184/2018
  NELSON CORREIA JUNIOR, prefeito municipal de Florestópolis, Comarca de Porecatu, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:
 Art. 1º - Fica autorizado, nos termos da vigente legislação,   a  UNIFICAÇÃO, dos lotes de terras 
sob o nº 14,15 – quadra 02 – Jardim Novo Horizonte,    medindo 410,63 m²,  desta cidade de Florestópolis, 
Comarca de Porecatu, Estado do Paraná , em 01 (um) lote assim denominado lote 14- quadra 02 – Jardim 
Novo Horizonte,    medindo  410,63 m², de propriedade de Almeida Loteadora e Construtora Ltda, possuindo as 
seguintes medidas divisas e confrontações:
 Lote 14 – Quadra 02– Jardim Novo Horizonte   
              Área: 410,63 m² Cadastro Imobiliário: 5279
      Endereço: Rua Urias Julião da Silva  nº 246
 FRENTE: Quem da rua olha confronta-se com a rua Urias Julião da Silva medindo 16,00 metros 
+ 7,85 metros de curvatura.  
 LADO DIREITO: Com o lote nº 13, com 20,00 metros de extensão.
 LADO ESQUERDO: Para a rua Mario Souza Braga, com 15,00  metros de extensão.
 FUNDO: Com  a propriedade do Sr. Douglas Bacca, com 21,00 metros de extensão.
 Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na presente data, revogando as disposições em contrário.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, aos 19 dias do Mês de Novem-
bro de 2.018.

NELSON CORREIA JUNIOR - “PREFEITO MUNICIPAL”

EXTRATO DE CONTRATO Nº 197/2018
 MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS ESTADO DO PARANÁ
 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS – PR.
 CONTRATADO: COUTIN ESCRITÓRIO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME.
 CNPJ: 05.891.642/0001-41.
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FURGÃO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO.
 VALOR: R$ 165.000,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL REAIS).
 EMBASAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93.
 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. DATADO DE: 26/11/2018.

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO – R$ 
NÍVEL SUPERIOR  ENSINO MÉDIO ENSINO FUNDAMENTAL
100,00   60,00  40,00
 2. DAS INSCRIÇÕES
	 2.1.	As	inscrições	ficarão	abertas:
Entre às 09 horas do dia 28 de novembro até às 23 horas e 59 minutos do dia 12 de dezembro de 2018, através 
do endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br.
 2.2. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.klc-
concursos.com.br durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao Concurso Público e efetuar 
sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:
 2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os 
dados via Internet e imprimir o boleto bancário;
 2.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, para ter sua validade, será até o dia 13/12/2018.
 2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 13/12/2018, disponível no endereço eletrô-
nico	www.klcconcursos.com.br,	somente	poderá	ser	impresso,	após	a	conclusão	do	preenchimento	da	ficha	de	
solicitação de inscrição on-line;
	 2.2.4.	As	inscrições	efetuadas	via	Internet	somente	serão	confirmadas	após	a	comprovação	do	
pagamento do valor da inscrição;
 2.2.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após o dia 
13/12/2018, não serão aceitas;
 2.2.6. A Prefeitura Municipal de Florestópolis e a empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública 
não se responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica 
dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fato-
res de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados;
 2.2.7. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome completo corretamente e indicar o cargo 
para o qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e sobrenome terá sua inscrição indeferida.
 2.2.8. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação da inscrição.
 2.2.9. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcan-
do com as eventuais consequências de erros de preenchimento daquele documento.
 2.2.10. Ao inscrever-se no Concurso Público, é recomendável ao candidato observar atentamente 
as informações sobre a aplicação das provas.
 2.2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira respon-
sabilidade do candidato.
 2.2.12. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo.
 2.2.12.1. O candidato que realizar mais de uma inscrição, em cargos diferentes, deverá no dia da 
prova, comparecer ao local e sala de prova da opção que privilegiar e realizar a prova a ela correspondente, caso haja 
coincidência do dia e do horário de realização das provas, sendo assim, considerado faltoso nas demais opções. 
 2.2.12.1 Os candidatos poderão realizar somente uma prova para determinado cargo, por período.
 2.2.13. Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, seja 
qual for o motivo alegado.
 2.2.14. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, transferência de conta corrente, DOC, 
ordem	de	pagamento,	condicionais	ou	extemporâneas	ou	por	qualquer	outra	via	que	não	as	especificadas	neste	Edital.
	 2.3	-	O	candidato	classificado	no	concurso	público	de	que	trata	este	Edital	só	poderá	ser	admitido	
no cargo se atendidas às seguintes exigências: 
 2.3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do Artigo 12, § 1º 
da Constituição Federal. 
 2.3.2. Estar em gozo de direitos políticos. 
 2.3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes de 
votação ou Certidão Quitação Eleitoral (podendo ser obtida via internet no sítio do TSE). 
	 2.3.4.	Apresentar	Certificado	de	Reservista	ou	de	dispensa	de	incorporação,	em	caso	de	candida-
to do sexo masculino. 
 2.3.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da posse. 
 2.3.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, avaliada por Médico 
do trabalho indicado pelo município.
 2.3.7. Não estar em gozo de benefícios junto ao INSS na data limite para admissão.
 2.3.8. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos.
	 2.3.9.	Apresentar	outros	documentos	que	se	fizerem	necessários,	a	época	da	posse,	de	acordo	
com a legislação em vigor. 
 2.3.10. Não registrar antecedentes criminais por sentença judicial transitada em julgado, median-
te apresentação de Certidões Negativas da Justiça Estadual e Federal;
 2.3.11. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função 
pública, ressalvados os casos de acúmulo previstos na Constituição Federal;
 2.3.12. Apresentar declaração de bens.
 3. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DO RESULTADO DA ANÁLISE
 3.1. Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto Federal nº 6593/2008 
e na Lei Municipal 1478/2018, poderão solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, no período de 
28 a 30 de novembro de 2018, através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção que será disponi-
bilizada	no	site	www.klcconcursos.com.br.	Essa	ficha	preenchida	e	impressa,	em	duas	vias,	deverá	ser	entregue	
e protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Florestópolis, localizada na Rua Santo Inácio, nº 161 – centro, 
no horário compreendido entre as 08h:00min às 11h:00min e das 13h:00min às 17h:00min.
 3.1.1. 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 6135 de 26 de junho de 2007; e 
 II – for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6135 de 2007; ou
 III – prestou serviço à Justiça Eleitoral (65ª Zona Eleitoral do Paraná) por, no mínimo, duas elei-
ções, consecutivas ou não; ou
 IV – for doador de medula óssea e/ou doador regular de sangue.
 3.1.2. A comprovação de atendimento aos incisos I e II será realizada mediante indicação do 
Número	de	Identificação	Social	–	NIS,	atribuído	pelo	CadÚnico,	e	declaração	de	que	atende	à	condição	estabe-
lecida no inciso II do item 3.1.1.
 3.1.3. A comprovação de atendimento ao inciso III será efetuada através da apresentação de 
declaração ou diploma, expedido pela Justiça Eleitoral, contendo o nome completo do eleitor, a função desem-
penhada, o turno e a data da eleição, documento este que deverá ser juntado no ato da inscrição.
 3.1.4. A comprovação de atendimento ao inciso IV será realizada mediante apresentação de de-
claração	expedida	por	órgão	oficial	ou	entidade	credenciada	pelo	Poder	Público,	atestando	que	o	candidato	doou	
sangue por, no mínimo, três doações por ano ou ainda declaração que foi doador de medula óssea, documentos 
estes que deverão ser juntados no ato da inscrição.
 3.1.5. A não apresentação dos documentos de que tratam os itens 3.1.2 ou 3.1.3 ou 3.1.4, ou ainda, a 
apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitada, implicará no indeferimento do pedido de isenção. 
 3.1.6. O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 198/2018.
 MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS ESTADO DO PARANÁ
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2018.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS – PR.
 CONTRATADO: R S - SERVIÇO MÉDICO LTDA CNPJ: 16.611.779/0001-11.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA PARA O HOSPI-
TAL MUNICIPAL SANTA BRANCA.
 VALOR: R$ 28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS).
 EMBASAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93.
 VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2018. DATADO DE: 26/11/2018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O prefeito Municipal, , Nelson Correia Junior, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo 
exarado pela comissão de Licitação, resolve:
 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº               : 119/2018
 b) Licitação Nrº              : 71/2018
 c) Modalidade                : Pregão:
 d) Data Homologação    : 26/11/2018
 e) Objeto Homologado   : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA BRANCA.
 10.302.0180.2.031. - Manutenção do Hospital Municipal
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 Fornecedor: R S - SERVIÇO MÉDICO LTDA. CNPJ/CPF: 16.611.779/0001-11

          Valor Total Homologado - R$28.000,00
 Florestopolis, 26 de novembro de 2018. 

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
 Considerando estarem presentes os pressupostos autorizativos da legislação que rege a matéria, 
RATIFICO os termos das razões lançadas no Processo Administrativo nº 150/2018 e AUTORIZO a celebração 
de contrato por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO sob o nº 009/2018, para Aquisição de Aquisição de Veículo 
Tipo Ambulância Furgão para transporte sanitário, em Adesão à Ata de Registro de Preços nº 484/2017 refe-
rente ao Pregão Eletrônico nº 11.494/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos 
- AMGESP, com a empresa COUTIN ESCRITÓRIO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME, vencedora do 
registro de preço, inscrita no CNPJ nº 05.891.642/0001-41, no valor total de R$ 165.000,00 (Cento e Sessenta e 
Cinco Mil Reais), em conformidade com o artigo nº 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
	 E	para	eficácia	dos	atos,	DETERMINO	que	a	presente	ratificação	e	autorização	sejam	publicadas	
na imprensa, conforme prevê o Artigo 26, caput, da lei nº 8.666/93.
 Florestópolis, 26 de novembro de 2018.

Nelson Correa Junior - Prefeito Municipal

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
 O Prefeito Municipal de Florestópolis - PR, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista 
no Art. 37 da Constituição Federal, bem como o contido nas Leis Municipais, TORNA PÚBLICO, aos interessa-
dos que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO para Admissão de Pessoal, pelo Regime 
Estatutário, conforme abaixo discriminado:
 1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES
 1.1. O Concurso Público a que se refere o presente Edital será organizado e executado pela 
KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, com a supervisão dos membros nomeados nos termos do 
Decreto nº 186/2018 de 21 de novembro de 2018.
 1.1.1. O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas e formação de CR – Ca-
dastro de Reservas.
 1.1.2. O programa das provas objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital.
 1.1.3. A solicitação de isenção da taxa de inscrição encontra-se no Anexo II deste Edital.
 1.1.4. Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e horários de realização das 
provas e demais eventos, por telefone ou e-mail. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de 
divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br.

NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTOS, TAXA DE INSCRIÇÃO E REQUISITOS

taxa de inscrição será divulgado no dia 06 de dezembro de 2018, pelo site www.
klcconcursos.com.br. 
 3.1.7. Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automa-
ticamente efetivada. Os candidatos que tiverem indeferida sua solicitação de inscrição, deverão providenciar no 
site a impressão do boleto para pagamento dentro do prazo estipulado. 
 4. DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE
 4.1. As Pessoas com Necessidades Especiais - PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas 
que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal é assegurada o direito de inscrição 
para	o	cargo	em	Concurso	Público,	desde	que	o	exercício	do	cargo	seja	compatível	com	a	sua	deficiência.
 4.1.1. Fica reservado às Pessoas com Necessidades Especiais 5% (cinco por cento) das vagas 
ofertadas para cada cargo.  
 a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este poderá ser desprezado, não se 
reservando vagas para pessoas com necessidades especiais; 
 b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este será arredondado, de modo 
que o numero de vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais seja igual ao número inteiro subseqüente. 
 4.1.2. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preen-
chidas	pelos	demais	concursados,	com	estrita	observância	da	ordem	classificatória.
 4.1.3. Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no 
art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.
 4.1.4.  As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 
3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e 
local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos 
no	artigo	40,	§§	1º	e	2º,	deverão	ser	requeridos	por	escrito,	durante	o	período	das	inscrições,	através	de	ficha	de	
inscrição especial.
 4.1.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, 
deverão encaminhar via e-mail – klcconsultoria@gmail.com -, até o dia 13/12/2018, os seguintes documentos:
 a) Laudo médico original e expedido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do término das 
inscrições,	atestando	a	espécie	e	o	grau	ou	nível	da	deficiência,	com	expressa	referência	ao	código	correspon-
dente	da	Classificação	Internacional	de	Doença	-	CID,	bem	como	a	provável	causa	da	deficiência,	inclusive	para	
assegurar previsão de adaptação da prova, informando também o seu nome, documento de identidade (R.G) e 
opção de cargo;
 4.1.6. Os candidatos que necessitarem de condição especial para realização da prova, deverão 
encaminhar a solicitação de “condição especial”, via e-mail – klcconsultoria@gmail.com - , até o dia 13/12/2018, 
devendo	anexar	ao	pedido	um	atestado	médico	recente	informando	a	espécie	e	o	grau	ou	nível	de	deficiência	da	
qual é portador.
 4.1.7.  Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não 
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico.
	 4.1.8.	Aos	deficientes	visuais	 (amblíopes)	serão	oferecidas	provas	ampliadas,	com	 tamanho	e	
letra correspondente a corpo 24.
 4.1.9. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão 
considerados como não PNE e não terão prova especialmente preparada, sejam quais forem os motivos alegados.
 4.1.10. O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edi-
tal, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
	 4.1.11.	A	publicação	do	 resultado	final	do	Concurso	Público	será	 feita	em	duas	 listas,	contendo	a	
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a pontuação destes últimos.
 5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
 5.1. A relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas está prevista para ser 
divulgada no dia 18 de dezembro de 2018, bem como o horário e local de realização das provas. A relação será 
disponibilizada,	através	de	publicação	no	Órgão	de	Imprensa	Oficial	do	Município,	afixada	em	Edital	na	Prefeitu-
ra Municipal de Florestópolis – PR e divulgada no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br.
	 5.2.	É	de	responsabilidade	do	candidato	o	acesso	e	verificação	dos	locais	de	prova.	
 6. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS
 6.1. O Concurso Público será de provas escritas objetivas, provas práticas e prova de títulos.
 6.1.1. A duração da prova objetiva será de até 2h30min (duas horas e trinta), já incluído o tempo 
para preenchimento da folha de respostas.
 6.1.2. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trin-
ta) minutos, munido de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:
 a) Cédula de Identidade - RG;
 b) Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
 c) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
 d) Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto e dentro do 
prazo de validade);
 e) Passaporte (dentro do prazo de validade).
 6.1.3. As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões 
de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C e D).  Cada questão terá apenas 01 (uma) 
alternativa correta. Na prova escrita será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção 
assinalada, questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis. 
 6.1.4. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta 
ou qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspon-
dentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.
	 6.1.5.	Durante	as	provas	não	serão	permitidas:	consultas	bibliográficas	de	qualquer	espécie,	utili-
zação de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, “WALKMAN” ou qualquer 
material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos “celulares” deverão 
ser desligados e deixados sob a mesa do respectivo candidato até o término da prova.
 6.1.6. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos 
objetos	especificados	acima	será	automaticamente	eliminado	do	concurso.	
 6.1.7. É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova. 
 6.1.8. Será, também, eliminado do concurso o candidato que incorrer nas seguintes situações: 
deixar o local de realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de urbanidade os examinadores, 
auxiliares,	fiscais	ou	autoridades	presentes;	proceder	de	forma	a	tumultuar	a	realização	das	provas;	estabelecer	
comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; usar de meios ilícitos para 
obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas no presente edital e às demais 
orientações expedidas pela organização do concurso. 
 6.1.9. As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta 
transparente, na Folha de Respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasu-
ras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada, mesmo que 
uma delas esteja correta.
 6.1.10. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento	válido	para	a	correção	e	deverá	ser	entregue	no	final	da	prova	ao	fiscal	de	sala.
 6.1.11. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não 
respondida ou que contenha mais de uma resposta, ainda que uma delas esteja correta. Em nenhuma hipótese 
haverá substituição da folha de respostas, por erro do candidato.
 6.1.12. Após adentrar à sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob 
qualquer pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala;
 6.1.13. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após transcorrido 
1h00min do horário previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao 
Fiscal da Sala a respectiva folha de respostas. 
 7. DAS NORMAS
 7.1. As provas escritas objetivas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro 
candidato, nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comis-
são Especial do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das provas o 
candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, e restabe-
lecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas.
 7.2. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deve-
rá	levar	um	acompanhante,	que	terá	local	reservado	para	esse	fim	e	que	será	responsável	pela	guarda	da	criança.
 7.3. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas 
e após o fechamento dos portões não será permitida a entrada de candidatos retardatários.
 7.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais 
e	comunicados	referentes	a	este	Concurso	Público,	os	quais	serão	afixados	também	nos	quadros	de	aviso	do	
Município, devendo ainda manter atualizado seu endereço.
 8. DA DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
 8.1 A Prova Escrita Objetiva para os cargos de que trata este Edital está prevista para ser aplicada 
no dia 20 de janeiro de 2019, sendo que, o horário e o local serão divulgados quando da publicação do Edital de 
Homologação das Inscrições previsto para o dia 18 de dezembro de 2018. 
 8.2. A Prova Prática está prevista para ser realizada no dia 03 de fevereiro de 2019.
 8.3. EXCEPCIONALMENTE, dependendo do número de candidatos inscritos as datas e horários 
previstos nos itens 8.1. e 8.2. poderão ser alterados.
 9. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
 9.1. Para os cargos de Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Odontólogo, Dentista, Enfermeiro, 
Farmacêutico, Médico, Médico Pediatra, Médico PSF, Médico Veterinário e Técnico em Radiologia a avaliação 
constará de prova escrita objetiva. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na 
escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:

	 A	classificação	final	será	efetuada	pela	ordem	decrescente	da	nota	final	obtida	por	cada	candidato.
 9.2. Para os cargos de Agente de Rendas e Agente Administrativo da Saúde a avaliação constará 
de prova escrita objetiva (eliminatória). A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada 
na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:

	 A	classificação	final	será	efetuada	pela	ordem	decrescente	da	nota	final	obtida	por	cada	candidato.
 9.3. Para o cargo de Motorista a avaliação constará de prova escrita objetiva e prova prática, 
ambas de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala 
de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:

	 A	nota	final	será	calculada	através	da	média	aritmética	dos	pontos	obtidos	por	cada	candidato	nas	
duas	provas	(prova	escrita	e	prova	prática).	A	classificação	final	será	efetuada	pela	ordem	decrescente	da	nota	
final	obtida	por	cada	candidato.
 9.4. Para os cargos de Educador Infantil, Professor e Professor de Educação Física, a avaliação 
constará de prova escrita objetiva e prova de títulos. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) ques-
tões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:

	 A	classificação	final	será	efetuada	pela	somatória	dos	pontos	obtidos	por	cada	candidato	nas	duas	
provas (prova escrita e prova de títulos).
 10. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
 10.1. A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos e terá 
caráter eliminatório.
 10.1.1. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 50,0 (cinquenta) pontos.
 10.1.2. O candidato que não auferir a nota mínima de 50,0 (cinquenta) pontos na prova objetiva 
será	desclassificado	do	Concurso	Público.
	 10.1.3.	A	classificação	final	será	efetuada	pela	ordem	decrescente	da	nota	final	obtida	por	cada	candidato.
 10.1.4. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos fazem parte do 
Anexo I, parte integrante deste Edital.
 11. DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
 11.1. O gabarito preliminar da prova escrita objetiva será divulgado no primeiro dia útil após a 
realização	da	referida	prova,	a	partir	das	17h00min,	mediante	edital	afixado	na	Prefeitura	Municipal	de	Florestó-


