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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
05/04/19................................. R$ 67,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/04/19.................................R$ 27,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/04/19................................. R$ 47,50

Fonte: Deral/Seab

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019- EDITAL RESUMIDO - RETIFICADO I
 O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita Sra. Bruna de Oliveira 
Casanova , torna público para conhecimento de quantos possam interessar que RETIFICA o Edital de licitação, na moda-
lidade de Pregão, na forma Presencial, sendo do tipo Menor Preço Por Item, tendo por finalidade Prestação de serviços 
de implantação de rotinas de segurança e medicina do trabalho, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é 
de R$ 52.550,00 (cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais), conforme descrito no Anexo I. O Edital fica retificado 
devido a erros na atualização de salvamento dos arquivos no servidor de informática do Município. Assim, a data de creden-
ciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação fica alterada para o dia 23 de 
abril de 2019 até às 09h30min, na sede da Prefeitura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no 
Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 08h00min às 11h30min 
e das 13h00min às 16h30min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, 03 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

Pregão Nº 11/2019 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2019
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: TRI-CAMPEÃO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
 OBJETO: Aquisição de ração para animais caninos e felinos
 VALOR: R$ 12.612,50 (doze mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos)
 VIGENCIA: 12 (doze) meses
 REFERÊNCIA: Pregão nº 11/2019
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: Francisco Manoel Oliveira da Silva
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 03 de abril de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita

LEI Nº 713/2019
DA NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º DA LEI N. 026/97, QUE DISPÕE SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DO 

TURISMO; BEM COMO ESTABELECER OS SEUS PODERES E ATRIBUIÇÕES.
 A Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:
 Art. 1º O Artigo 2º da Lei n. 026/1997, de 1° de outubro de 1997, passa a ter a seguinte redação:
 Artigo 2º O Conselho do Turismo de Primeiro de Maio será composto por representantes indicados pelos 
seguintes órgãos ou instituições, na proporção de 1/3 do poder público, 1/3 da sociedade civil organizada e um 1/3 da 
iniciativa privada, com um membro e um suplente totalizando 30 membros:
 I – Representantes do Poder Público:
 a) Secretário Municipal do turismo, mais 01 (um) suplente indicado pelo executivo municipal;
 b) 02 (dois) representantes do poder público municipal;
 c) 02 (dois) representantes do Poder Legislativo, indicado pela Câmara Municipal de Vereadores;
 d) 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação;
 e) 02 (dois) representantes da Segurança Pública;
 II – Representantes da sociedade civil organizada:
 a) 02 (dois) representantes das Entidades Patronais;
 b) 02 (dois) representantes das Entidades de Trabalhadores;
 c) 02 (dois) da Associação Comercial;
 d) 02 (dois) representantes sendo um do Rotary Clube e um da maçonaria;
 e) 02 (dois) representantes do segmento religioso;
 III – Representantes da iniciativa privada:
 a) 02 (dois) representantes dos Estabelecimento de Crédito;
 b) 02 (dois) representantes de Hotéis e similares;
 c) 02 (dois) representantes sendo um dos feirantes e um dos artesãos;
 d) 02 (dois) representantes ligados a eventos artísticos e turísticos;
 e) 02 (dois) representantes dos empreendedores turísticos.
 Artigo 2º O artigo 5º da Lei n. 026/1997, de 1° de outubro de 1997, com redação dada pela Lei n. 136/2003, 
de 18 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
 Artigo 5°: Compete ao Conselho Municipal de Turismo:
 a) Estimular investimentos públicos e privados na área do turismo visando estruturar o município com 
equipamentos e infra - estrutura necessária;
 b) Fixar o calendário de eventos turísticos no município;
 c) Captar, sediar e promover eventos;
 d) Decidir quanto a aplicação dos recursos e autorizar despesas do Fundo Municipal de Turismo;
 e) Administrar as receitas e despesas oriundas do Fundo Municipal do Turismo, promovendo o desenvolvi-
mento e o cumprimento de suas finalidades;
 f) A gestão do fundo Municipal do Turismo será efetuada em conjunto com a administração municipal e sua 
contabilidade centralizada;
 g) Opinar quanto ao mérito na aceitação de doações ou cessões de bens e imóveis;
 h) Elaborar o seu regimento interno;
 i) Apoiar a gestão descentralizada do Turismo, ao planejamento e posicionamento do mercado;
 j) Dinamizar ações na infra - estrutura turística;
 k) Organizar e apoiar a comercialização de produtos turísticos;
 l) Promover ações de qualificação profissional dos serviços e da produção associada;
 m) Apoiar e detectar o empreendedorismo;
 n) Oferecer informações seguras e completas com inovação tecnológica ao turista (Plano Marketing);
 o) Apoiar a Regionalização e as instâncias de governança do Turismo;
 p) Sensibilizar para que haja um trabalho harmonioso de parceria entre poder público, empresários, sociedade 
civil, agência de fomento, instituições de ensino, quanto melhor for o entendimento e o entrosamento entre os setores, maior será 
o aproveitamento dos recursos artísticos da cidade e região, e maior será as oportunidades de trabalho e renda para todos;
 q) Opinar e referendar planos e projetos elaborados pelo SEBRAE ou qualquer outro organismo, principal-
mente as propostas de Planejamento e Desenvolvimento Municipal do Turismo, de conformidade com a Metodologia do 
Ministério do Turismo;
 r) Estimular e incentivar para que o município habilite-se no PRODETUR, e consiga o selo +Turismo, que é 
a marca registrada originando o PRODETUR+TURISMO, que qualifica e identifica as ações prioritárias, como indutoras do 
turismo lançado nas bases do “Plano Nacional de Turismo” 2018/2022.
 s) Incentivar ao Município cumprir todas as normas para manter e visar a subida de classificação no mapa 
do Turismo do Brasil;
 t) Apoiar as empresas que tenham correlação com as atividades turísticas e efetuarem o cadastro no CADASTUR;
 u) Coordenar, incentivar, promover e executar ações pertinentes ao desenvolvimento do Turismo dentro do Município;
 v) Agregar o maior número de entidades de cada segmento para trabalharem em conjunto na divulgação do 
Turismo no Município;
 w) Captar recursos para programas, projetos e ações das atividades Turísticas;
 x) Estabelecer a continuidade das políticas adotadas, independentemente da troca de poderes.
 Artigo 3° Dos poderes e atribuições do conselho:
 I - O Conselho Municipal do Turismo exercerá a função consultiva e propositiva;
 a) Consultiva – têm a responsabilidade de avaliar e discutir assuntos que lhe forem apresentados. Assim, 
sua função será opinativa ao que tange o assunto posto a análise;
 b) Propositiva – têm o poder de propor políticas em sua área ou segmento, cabendo por fim, a aceitação da 
proposta apresentado ao Poder Executivo, observado o quórum de maioria absoluta dos membros do Conselho Municipal de 
Turismo em reunião ordinária, registrada e assinada em ata pública da reunião, a presença dos membros.
 Parágrafo único. Caberá a decisão final, única e exclusiva ao Poder Executivo Municipal, face às demandas 
postas ao respectivo Conselho Municipal de Turismo, seja ela de cunho consultiva ou propositiva, não podendo respectivo 
Conselho Municipal de Turismo, ultrapassar sua prerrogativa.
 Artigo 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Paraná, Em 03 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2019
 Ratifico a Dispensa nº 15/2019 com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei de Licitações a favor da empresa 
LUCI TODERO MARTINS - INFORMÁTICA, inscrita no CNPJ nº 30.511.097/0001-68, referente à contratação de empresa 
especializada para fornecimento de acesso à internet com link dedicado em fibra óptica de 100MB para a UBS Central e 
Setor de agendamento do Hospital Municipal, no valor total de R$ 4.796,00 (quatro mil, setecentos e noventa e seis reais). 
Presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devida-
mente instruído. Publique-se.
 Primeiro de Maio/PR, 03 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

PORTARIA Nº 4121/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E À VISTA DO REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 747/2019, DE 
01/04/2019, R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Conceder a JULIANA DE SOUZA LIRA, matricula nº 101655, portadora da cédula de identidade RG 
nº 29.291.146-4 SSP/SP, CPF nº 325.944.508-04, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias I, em Regime de 
Emprego Público “CLT”, licença para tratamento de saúde, a contar de 25/03/2019, até ulterior deliberação.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.                                                                      
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 03 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4122/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS, E A VISTA DO OFÍCIO 52/2019, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PROTOCOLADO SOB Nº 638/2019, 
DE 27/03/2019, R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Tornar sem efeito a partir de 01/04/2019, a Portaria nº 4040/2019, de 01/02/2019, que designou para 
a função de Diretor Escolar, atuando no Centro Municipal de Educação Infantil Professor Manoel Velasco, com jornada de 
20 (vinte) horas semanais, a servidora YEDA GUSMÃO, matricula nº 401575, portadora da cédula de identidade RG nº 
10.323.258-9 SSP/PR, CPF nº 063.645.379-01, ocupante do cargo de Professor A, referência salarial “A-01”, do Plano de 
Cargos, Carreira, Salários e de Valorização do Magistério - PCCVM.
 Art. 2º Tornar sem efeito a partir de 01/04/2019, a Portaria nº 4058/2019, de 14/02/2019, que designou para 
a função de Diretor Escolar, atuando no Centro Municipal de Educação Infantil Professor Manoel Velasco, com jornada de 
20 (vinte) horas semanais, a servidora YEDA GUSMÃO, matricula nº 401662, portadora da cédula de identidade RG nº 
10.323.258-9 SSP/PR, CPF nº 063.645.379-01, ocupante do cargo de Professor A, referência salarial “A-01”, do Plano de 
Cargos, Carreira, Salários e de Valorização do Magistério - PCCVM.
 Art. 3º Tornar sem efeito a partir de 01/04/2019, a Portaria nº 4059/2019, de 14/02/2019, que suspendeu o 
estágio probatório da servidora YEDA GUSMÃO, matricula nº 401662, portadora da cédula de identidade RG nº 10.323.258-
9 SSP/PR, CPF nº 063.645.379-01, ocupante do cargo de Professor A, referência salarial “A-01”, do Plano de Cargos, 
Carreira, Salários e de Valorização do Magistério - PCCVM.
 Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 03 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4123/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS, E A VISTA DO OFÍCIO Nº 51/2019, PROTOCOLADO SOB Nº 639/2019, DE 27/03/2019, R E S O L V E:
 Art. 1º Tornar sem efeito a partir de 01/04/2019, a Portaria Nº 4073/2019, de 19/02/2019, que designou para 
a função de Coordenador escolar, atuando na Escola Municipal Cecilia Meireles – Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
a servidora SUELI APARECIDA SIMONASSI VICENTIN DE JESUS, matricula nº 400452, portadora da cédula de identidade 
RG nº 3.116.476-1 SSP/PR, CPF nº 858.514.429-72, ocupante do cargo de Professor, referência salarial “C-32”, do Plano 
de Cargos, Carreira, Salários e de Valorização do Magistério – PCCVM.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.                                                                      
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 03 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4124/2019
 DISPÕE: Sobre a designação de Servidor para a função de Diretor Escolar, de conformidade com o a Lei 
Nº 135/2003, de 18 de dezembro de 2003.
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRI-
BUIÇÕES LEGAIS, E A VISTA DO OFÍCIO Nº 51/2019, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROTOCOLADO SOB Nº 
639/2019, DE 27/03/2019, R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Designar para a função de Diretor Escolar, atuando no Centro Municipal de Educação Infantil Profes-

sor Manoel Velasco, com jornada de 20 (vinte) horas semanais, a partir de 01/04/2019 até ulterior deliberação, a servidora 
SUELI APARECIDA SIMONASSI VICENTIN DE JESUS, matricula nº 400452, portadora da cédula de identidade RG nº 
3.116.476-1 SSP/PR, CPF nº 858.514.429-72, ocupante do cargo de Professor, referência salarial “C-32”, do Plano de 
Cargos, Carreira, Salários e de Valorização do Magistério – PCCVM.
 Art. 2º Em decorrência da designação constante no artigo anterior e enquanto permanecer na função, a 
servidora perceberá a gratificação de função de 30% (trinta por cento) sobre o salário base.
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 03 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4125/2019
 DISPÕE: Sobre a designação de Servidor para função de Coordenador Escolar, de conformidade com os artigos 
32 e 34, da Lei Nº. 135/2003, de 18 de dezembro de 2003. 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS, À VISTA DO OFÍCIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 50/2019, PROTOCOLADO SOB Nº 640/2019, 
DE 27/03/2019, R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Designar para a função de Coordenador Escolar, atuando na Escola Municipal Cecilia Meireles – Edu-
cação Infantil e Ensino Fundamental, a partir de 01/04/2019, até ulterior deliberação a servidora ÂNGELA MARIA MALAGUTI 
JOSÉ, matricula nº 401157, portadora da cédula de identidade RG nº 5.671.876-1 SSP/PR, nº 985.208.909-97, ocupante do 
cargo de Professor, referência salarial “C-19”, do Plano de Cargos, Carreira, Salários e de Valorização do Magistério - PCCVM.
 Art. 2º Em decorrência da designação constante no artigo anterior e enquanto permanecer na função, a 
servidora perceberá a gratificação de função de 20% (vinte por cento) sobre o salário base.
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.                                                                      
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 03 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4125/2019
 DISPÕE: Sobre a designação de Servidor para função de Coordenador Escolar, de conformidade com os artigos 
32 e 34, da Lei Nº. 135/2003, de 18 de dezembro de 2003. 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS, À VISTA DO OFÍCIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 50/2019, PROTOCOLADO SOB Nº 640/2019, 
DE 27/03/2019, R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Designar para a função de Coordenador Escolar, atuando na Escola Municipal Cecilia Meireles 
– Educação Infantil e Ensino Fundamental, a partir de 01/04/2019, até ulterior deliberação a servidora ÂNGELA MARIA 
MALAGUTI JOSÉ, matricula nº 401341, portadora da cédula de identidade RG nº 5.671.876-1 SSP/PR, nº 985.208.909-
97, ocupante do cargo de Professor, referência salarial “C-07”, do Plano de Cargos, Carreira, Salários e de Valorização do 
Magistério - PCCVM.
 Art. 2º Em decorrência da designação constante no artigo anterior e enquanto permanecer na função, a 
servidora perceberá a gratificação de função de 20% (vinte por cento) sobre o salário base.
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.                                                                      
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 03 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4127/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
CONSIDERANDO, que o servidor gozou férias de 18/03/2019 a 01/04/2019,  R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Suspender 15 dias das férias regulamentares referente ao período de 12/02/2018 a 11/02/2018, do 
servidor Doriedson Feltrim, matrícula 401442, a contar de 02/04/2019.
 Art. 2º As férias serão gozadas em data posterior a serem remarcadas.
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 03 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

4° EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - Edital n° 002/2016
 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o 
Edital de Concurso Público nº 002/2016, de 22 de junho de 2016, CONVOCA os candidatos aprovados e classificados 
especificados abaixo, para que compareçam de 08/04/2019 até 12/04/2019 no Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min, para dar início ao 
processo de admissão, munido de documentos de identidade original, ou qualquer documento oficial para identificação. Os 
candidatos deverão fazer a retirada da lista de documentos necessários para admissão, bem como realizar o agendamento 
dos horários dos exames.
 Os aprovados e convocados neste Edital, deverão comparecer na POLICLÍNICA, localizado à Rua Dez, 
461 - Centro – Primeiro de Maio, (43) 3235-2033, no dia 08/04/2019, das 07hs às 10hs, munidos de carteira de identidade 
para realização de exame clínico.
 Os aprovados e convocados neste Edital, deverão comparecer na LABCENTER LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS, localizado à Rua Dr. Gervásio de Morales, nº 638 - Centro - Sertanópolis, (43) 3232-1351, no dia 
11/04/2019, das 13hs às 17hs, munidos de carteira de identidade para realização de exame clínico.

CIRURGIÃO DENTISTA
Classificação Candidato     RG/UF
5 VINICIUS CERON    12.549.040-9 PR

MÉDICO
Classificação Candidato     RG/UF
6 ANA PAULA GONÇALVES DE CARVALHO   10.944.408-1 PR
7 ANDRÉ LUÍS CARVALHO AZAMBUJA   1.125.941-1 PR

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Classificação Região  Candidato   RG/UF
2 ÁREA 3 – MICRO ÁREA 2 SUELEN DA SILVA SOUZA  13.205.581-5 PR
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 04 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

5° EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - Edital n° 001/2016
 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Edital 
de Concurso Público n.º 001/2016, de 22 de junho de 2016, CONVOCA os candidatos aprovados e classificados especificados 
abaixo, para que compareçam de 08/04/2019 até 12/04/2019 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Primeiro de Maio, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min, para dar início ao processo de admissão, 
munido de documentos de identidade original, ou qualquer documento oficial para identificação. Os candidatos deverão fazer 
a retirada da lista de documentos necessários para admissão, bem como realizar o agendamento dos horários dos exames
 Os aprovados e convocados dos cargos de Advogado, Psicólogo e Professor deverão comparecer na PO-
LICLÍNICA, localizado à Rua Dez, 461 - Centro – Primeiro de Maio, (43) 3235-2033, no dia 08/04/2019, das 07hs às 10hs, 
munidos de carteira de identidade para realização de exame clínico.
 Os aprovados e convocados dos cargos de Advogado, Psicólogo e Professor, deverão comparecer na LABCENTER 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, localizado à Rua Dr. Gervásio de Morales, nº 638 - Centro - Sertanópolis, (43) 3232-1351, 
no dia 11/04/2019, das 13hs às 17hs, munidos de carteira de identidade para realização de exame clínico e exame de audiometria.

ADVOGADO
Classificação  Candidato    RG/UF
2  CARLA MARIA MARTINS DOS SANTOS  9.638.198-0 PR

PSICÓLOGO
Classificação  Candidato    RG/UF
2  LORENA CORSINI CALSAVARA  9.821.523-9 PR

PROFESSOR
Classificação  Candidato    RG/UF
30  LAUANE LOPES CHINELLI  13.480.143-3 PR
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 04 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº  12/2019 - Processo dispensa nº 5/2019
 PARTES: CONTRATANTE Autarquia Municipal de Educação de Alvorada do Sul - PR E A CONTRATADA  
PESSOA JURÍDICA   MARIA IZABEL DA SILVA ZANFRILLI E CIA LTDA
 OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE AO 
LEITE COM PESO MINIMO DE 100 GRAMAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLA-
RES MUNICIPAIS E DOS PROJETOS SUBSIDIADOS PALA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM COMEMORA-
ÇÃO A PASCOA.
 VALOR: R$-5.950,00 Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta Reais
 Dotação:

 DURAÇÃO: 03/04/2019 – ATÉ   01/06/2019 DATA DA ASSINATURA: 03/04/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,03/04/2019

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 011 de 04/04/2019
 ABRE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDA-
DES DE PESSOAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL.
  A DIRETORA SUPERINTENDENTE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
 Abrir inscrições no Processo Seletivo Simplificado – PSS 011 de 04 de abril de 2019, para atender emer-
gencialmente a necessidade de suprimento de pessoal da AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO 
SUL - AMEAS, órgão da Administração Indireta do Município de Alvorada do Sul-PR e, divulga e estabelece normas espe-
cíficas para abertura de Processo Seletivo Simplificado, de provas , para contratação, por tempo determinado, sem caráter 
de concurso, para cargos de MONITOR e PSICÓLOGO, com Formação de Cadastro Reserva, para atender necessidades 
da Autarquia, observado o disposto no inciso IX,do artigo 37 da Constituição Federal, nos termos da Lei Municipal nº. 
1463/2007, bem como as normas contidas neste Edital.
 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 1.1 – O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção para cargo de MONITOR e PSICÓLOGO 
para atender necessidades da AMEAS, na sede do município de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, cuja organização e 
aplicação do Processo Seletivo Simplificado caberá a Comissão Organizadora e Avaliadora constituída através da Portaria 
n° 025/2019 de 14 de março de 2019. 
 1.2 – As contratações serão feitas por um período de até 01 (um) ano, prorrogável, caso haja necessidade 
e conveniência da Administração Pública.
 1.3 – A Autarquia ressalta que o candidato aprovado no PSS não terá direito a nenhum tipo de ajuda de 
custo, incorporada à sua remuneração.
 1.4 – O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação dos candidatos aprovados no PSS.
 1.5 – O PSS visa à seleção de pessoal observado o quantitativo estabelecido no Anexo I deste edital e 
abaixo descrito:

 1.6 - O cargo, a remuneração, a carga horária semanal, o número de vagas, a escolaridade / pré-requisitos, 
bem como a descrição sumária das atribuições, competências e habilidades dos cargos, além de outras informações estão 
estabelecidos nos Anexos I e II, deste Edital.
 1.7 – O Cronograma (Anexo VIII) apresenta as datas a serem seguidas por este Edital.
 2 – DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO
 2.1 – O candidato classificado no PSS de que trata este Edital será contratado, até o limite de vagas, po-
dendo ser ampliadas, conforme conveniência administrativa e necessidade, desde que atendidas as seguintes exigências:
I - nacionalidade brasileira;
II - gozo dos direitos políticos;
III - quitação com as obrigações militares (sexo masculino);
IV- nível de escolaridade e experiência compatíveis ao exercício do emprego público;
V - idade mínima de 18 anos;
VI – habilidade geral ao exercício do emprego público;
VII – boa saúde física e mental, verificado por atestado médico;
VIII – não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de penalidade sofrida;
IX – prova documental regular (original e uma cópia) das informações constantes da Ficha de Inscrição (Anexo VI);
 2.1.1 – Não será chamado a firmar contrato o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos requisi-
tos exigidos para a contratação, estabelecidos neste Edital.
 2.2 - Os requisitos específicos 

I – Monitor  : Formação mínima de Magistério ( Nível Médio) ou Pedagogia.
II – Psicóloga: Formação em Psicologia e CRP.
 3 – DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
 3.1 – A inscrição do candidato é gratuita e implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 3.2– O Presente Edital está disponível para candidato interessado no quadro de Editais da Prefeitura Municipal de 
Alvorada do Sul, na Divisão de Recursos Humanos e site www.alvoradadosul.pr.gov.br . 
 3.3 – O pedido de inscrição será efetuado no período de 08 de abril  até as 15 horas do dia 12 de abril de 2019, 
pessoalmente, ou por procurador, através do Formulário de Pedido de Inscrição e descrição de títulos (Anexo VII), das 08:00h às 
11:30h e 13:00 as 17:00, excepcionalmente no dia 12/04/2019 somente até as 15h, no seguinte endereço: Rua Vereador Jose 
Pereira Lima, nº 525 - 36611655. 
 3.3.1 - As inscrições encerram no dia 12 de abril de 2019, às 15 horas.
 3.3.2 - O pedido para atendimento especializado deve ser solicitado por meio da  ficha (Anexo IV) constante 
neste Edital. 
 3.4 - Para inscrição, o candidato deverá, no período indicado:
 3.4.1 - Apresentar-se no endereço citado no item 3.2 deste Capítulo:
a) ler as informações relativas ao Processo Seletivo Simplificado e preencher a Ficha de Inscrição;
b) estar munido de cópias de títulos, identidade e CPF, dentro de um envelope A4 identificado. São considerados documen-
tos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, Órgãos ou Conselhos 
de Classe, devendo ter foto, que deverá também ser apresentado no dia da prova;
c) entregar a Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada; juntamente com o currículo documentado; 
d) Comprovação de escolaridade para cada cargo;
 3.4.2 - A Ficha de Inscrição será retida pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, 
após sua autenticação.
 3.5 O candidato é responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, arcando o mesmo com 
as consequências de eventuais erros no preenchimento desse documento.
 3.6 As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, reser-
vando-se à AMEAS o direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado aquele que não preencher esse documento oficial 
de forma completa, correta e legível e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.
 3.7 - Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 
neste Edital.
 3.8 – Após preencher, assinar e entregar o Formulário específico o candidato receberá o respectivo com-
provante prévio de inscrição.
 3.9 – Não serão aceitas inscrições por via postal, fax ou correio eletrônico.
 3.10 – A classificação para o cargo de Monitor será obtida através da nota da prova, somada à prova de títulos.
 3.11 – A classificação para o cargo de Psicólogo será obtida através da nota da prova de títulos.
 3.12 - No caso de inscrição por procuração, deverá anexar referido instrumento, que deverá ser exclusiva-
mente público.
 4 – DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
 4.1 – No dia, 28/04/2019, às 9:00h, na Escola Municipal Semente do Saber, na Rua José Januário da Silva, 
nº 820, serão aplicadas as provas objetivas para os candidatos ao cargo de Monitor.
 4.2 – Em hipótese alguma o candidato poderá prestar provas sem que esteja previamente confirmado o seu 
pedido de inscrição, formalizado através de publicação no sitio ou mural da sede da Prefeitura, da lista de inscritos.
 5 – DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS
 5.1 – A relação nominal dos respectivos candidatos será comunicada por meio de publicação no mural  na 
sede da AMEAS, diário oficial e internet .
 5.1.1 – As provas serão elaboradas e corrigidas pela Comissão Organizadora e Avaliadora, nomeados 
através da Portaria  nº. 025/2019 de 14 de março de 2019. 
 5.2 – O candidato deverá comparecer ao local das provas escritas com antecedência mínima de trinta 
minutos do horário fixado para o fechamento da sala de aplicação das provas, considerado o horário de Brasília-DF, munido 
de caneta esferográfica (tinta azul ou preta) e de seu documento de identificação.
 5.2.1 – Não será permitido o ingresso de candidatos, em hipótese alguma, no estabelecimento, após o 
fechamento dos portões.
 5.2.2 – Após identificado e instalado em sala de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear 
qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguardar o horário de início das provas.
 5.2.3 – Fechados os portões, iniciam-se os procedimentos operacionais relativos ao PSS no qual será 
observado o contido neste edital.
 5.2.4 – O horário das provas será de 9:00h às 12:00h, observado o início e término da prova, incluindo o 
tempo necessário para preenchimento do cartão de respostas.
 5.3 – A inviolabilidade das provas será comprovada somente no Posto de Execução, no momento do rom-
pimento do lacre dos malotes, mediante Termo Formal, e na presença de, no mínimo, dois candidatos.
 5.4 – Somente será admitido à sala de provas o candidato cujo nome constar da relação de inscritos 
publicada conforme previsto neste edital e munido do original de seu Documento Oficial de Identidade, não sendo aceitas 
cópias, ainda que autenticadas.
 5.4.1 – Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, car-
teiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade e nem documentos 
ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados.
 5.4.2 – Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a identificação 
do candidato e deverão conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia e data de nascimento.
 5.5 – Durante as provas não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candi-
datos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, máquinas calculadoras (também em relógios) 
e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro receptor de mensagens.
 5.5.1 – Os pertences pessoais, inclusive aparelho celular, deverão ser entregues aos fiscais de sala e 
ficarão retidos durante todo o período de permanência dos candidatos em sala.
 5.6 – É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando arma.
 5.7 - Após identificado e instalado em sala de provas, o candidato somente poderá ausentar-se acompa-
nhado do fiscal de sala.
 5.8 – Somente serão permitidos assinalamentos nos Cartões - Respostas feitos pelo próprio candidato, 
vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros.
 5.9 – Não haverá segunda chamada para as provas.
 5.10 – Em nenhuma hipótese o candidato poderá prestar provas fora da data, do horário estabelecido para 
fechamento dos portões, da cidade, do local e do espaço físico predeterminados.
 5.11 – Ao terminar as provas, o candidato entregará obrigatoriamente ao Fiscal de Sala o seu Cartão-Res-
posta, devidamente assinado.
 5.12 – A falta da assinatura do candidato no seu Cartão-Resposta, o eliminará automaticamente do processo.
 5.13 – Na correção do Cartão-Resposta, será atribuída nota zero à questão com mais de uma opção assi-
nalada, sem opção assinalada ou com rasura.
 5.14 – Em nenhuma hipótese haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do candidato.
 5.15 – Os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto de provas, após decorrida uma hora do 
início da mesma, por motivo de segurança.
 5.16 – Não será permitido, em nenhuma hipótese, o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao 
processo seletivo no estabelecimento de aplicação das provas.
 6 – DAS PROVAS
 6.1 – DAS PROVAS ESCRITAS – para o cargo MONITOR
 6.1.1. – Será aplicada uma prova objetiva, classificatória e eliminatória, relativa as disciplinas constantes 
dos quadros a seguir, cujos conteúdos constam do ANEXO III deste Edital:
para cargo de: MONITOR
Disciplinas    Nº. de questões  Pontuação /total
Português    05  0,20 cada – 1,0
Matemática    05  0,20 cada – 1,0
Conhecimentos específicos na área de atuação  10  0,20 cada – 2,0
Redação    ---  2,0
Total     ---  6,0
 6.1.2 – Serão automaticamente eliminados do Processo Seletivo Simplificado, os candidatos que obtiverem 
pontuação igual ou inferior a 50% (cinqüenta por cento) dos pontos obtidos na prova escrita.
 6.2 – DAS PROVAS DE TÍTULOS – para o cargo de Monitor
 6.2.1 – Serão considerados ainda, até, 2,0 pontos de currículo, para cargo de Monitor, onde a pontuação do 
candidato será procedida de acordo com os termos estabelecidos na tabela que segue e somados a pontuação da prova escrita:

Monitor

*não se aceita titulação, usada para requisito/habilitação no cargo.

Psicólogo

 6.2.2 - No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar o currículo documentado e as provas docu-
mentais de que trata os itens 6.2 do presente Edital, em envelope que será lacrado no momento da inscrição.
 6.2.3 Serão consideradas provas documentais idôneas apenas aquelas regulares para comprovação de 
formação técnica e acadêmica (diploma ou certificado de conclusão de curso, acompanhado do histórico escolar) e de 
exercício profissional e tempo de serviço (ato oficial de nomeação, contratação ou posse em serviço público e registro em 
CTPS ou documento hábil para serviço autônomo ou de profissional liberal). Declarações, atestados ou protocolos serão 
devidamente avaliados pela Comissão Julgadora.
 6.2.4 - A Seleção consistirá de análise curricular somada com a classificação na prova para o cargo de 
Monitor, seguindo a análise de currículos e suas provas documentais, segundo os critérios de pontuação e desempate 
estabelecidos neste Edital, por comissão constituída por integrantes da Comissão Fiscalizadora da Seleção instituída pela 
Portaria nº. 025/2019. 
 7 - DOS RECURSOS
 7.1 - Quanto às provas objetivas:
 a) os gabaritos e as questões das provas escritas aplicadas, para fins de recursos, serão disponibilizados, 
pela comissão organizadora do concurso, nomeada para este fim, no mural da sede da AMEAS a partir do primeiro dia útil 
após a aplicação das provas e durante o período previsto para recurso;
 b) admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada candidato, relativamente ao gabarito divulgado ou 
ao conteúdo das questões, desde que devidamente fundamentado;
 c) se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos 
os candidatos que prestaram a prova, independentemente da formulação de recurso;
 d) se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modificação do gabarito divulgado antes dos recursos, 
a prova será corrigida de acordo com o gabarito definitivo, não se admitindo recurso dessa modificação decorrente das impugnações.
 7.1.1 - O recurso deverá ser apresentado na sede da Autarquia Municipal de Educação:
 a) digitado, em folha dirigida a comissão;
 b) um para cada questão recorrida;
 c) sem formalização de processo;
 d) até dois dias úteis, contados a partir da divulgação do gabarito e das questões da prova;
 e) dentro do prazo recursal, entregue no setor de protocolo da AMEAS;
 f) os recursos serão julgados pela Diretora Superintendente da Autarquia Municipal de Educação; 
 7.2 - Serão, desconsiderados, os recursos remetidos por via postal, via fax ou via correio eletrônico.
 7.3 - A decisão dos recursos será dada a conhecer, coletivamente, por meio de Edital a ser publicado no 
mural da AMEAS e/ou internet.
 8 – DA CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIO DE DESEMPATE
 8.1 – A apuração da nota final, será a soma dos pontos obtidos na prova objetiva de conhecimento, redação 
e de títulos, para o cargo de Monitor.
 8.2 – A classificação final do candidato no processo seletivo simplificado será decorrente do somatório dos 
pontos por ele obtidos.
 8.3 – Ocorrendo empate, o desempate beneficiará o candidato com maior idade e persistindo o empate, o 
tempo de serviço, ano a ano, na Administração Pública, em qualquer nível, beneficiará o concorrente.
 8.4 – Em hipótese alguma, haverá classificação de candidatos considerados eliminados no processo sele-
tivo simplificado.
 8.5 – O resultado final do PSS será homologado pela Diretora Superintendente e pelo Prefeito Municipal e publica-
do no mural da Sede da AMEAS e divulgado nos meios de comunicação local e internet, não se admitindo recurso desse resultado.
 9 – DA CONTRATAÇÃO
 9.1 – Serão classificados no PSS apenas os candidatos que, por sua nota na prova escrita tenha alcançado 
a nota mínima, dentro do quadro de vagas e ou necessidades encontradas.
 9.1.2 – Não se aplica o item anterior aos cargos que a seleção se deu exclusivamente por currículo.
 9.2 – Os candidatos classificados serão convocados para contratação através de publicação no mural da AME-
AS, sitio oficial alvoradadosul.pr.gov.br, ou por meio de telefone, devendo este se apresentar ao local indicado na comunicação.
 9.3 – O candidato que optar por desistir da vaga será reclassificado ao fim da classificação desde que, haja 
o pronunciamento no prazo determinado por este edital, com o preenchimento do termo de desistência (Anexo V).


