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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DO
MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL

EDITAL Nº 001/2020-/FMS
 Divulga abertura de Inscrições para o Concurso Público 
destinado ao Provimento dos Cargos Efetivos
 1. Fica divulgada a abertura das inscrições para o Concurso Público destinado ao provi-
mento de cargos efetivos, pertencentes ao Quadro de Pessoal Estatutário da Fundação Municipal de 
Saúde de Alvorada do Sul. 

 2. O Edital completo sobre o concurso estará disponível em quadro próprio de Editais da 
Prefeitura Municipal e no site www.alvoradadosul.pr.gov.br , a partir do dia 15.01.2020 .
 3. As inscrições estarão abertas no período de 17.01.2020 a 10.02.2020, mediante paga-
mento de taxa de R$100,00, na sede da prefeitura municipal pessoalmente ou por procurador, ou ainda 
mediante contato prévio pelo fone 43 31571018 com Anestaldo para inscrição através da internet. 
	 4.	Documentos	exigidos:	A	inscrição	pessoal	constará	de	preenchimento	de	ficha	e	guia	
de recolhimento que será fornecida ao candidato no local da inscrição, mediante apresentação do do-
cumento	de	identidade	(Cédula	de	Identidade	ou	Carteira	de	Trabalho),	“original	e	cópia	reprográfica”	e	
recolhimento do emolumento correspondente.
 Alvorada do Sul, 14 de janeiro 2020.

Valteir Aparecido Bazzoni 
Diretor Superintendente da FMS

Ato de Concessão de Diária nº 002/2020
 Florestópolis-PR., 15 de janeiro de 2020.
 Senhor Secretário, 
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 15 (quinze) diárias na ordem total de R$ 562,50 (quinhentos e sessenta 
e dois reais e cinquenta centavos) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE ALUNOS 
P/ ESCOLA TÉCNICA - PORECATU-PR., conforme abaixo discriminado:
 Nome: CLÁUDIO DE SOUZA BRAGA     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: PORECATU-PR.
 Período: 01/12/2019    a   20/12/2019   
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 003/2020
 Florestópolis-PR., 15 de janeiro de 2020.
 Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 10 (dez) diárias na ordem total de R$ 375,00 (trezentos e setenta e 
cinco reais) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS P/ INSTITUI-
ÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – LONDRINA-PR., conforme abaixo discriminado:
 Nome: JEFERSON DA CRUZ GOBO      
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR.
 Período: 01/12/2019   a   20/12/2019 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 004/2020
 Florestópolis-PR., 15 de janeiro de 2020.
 Senhor Secretário, 
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 15 (quinze) diárias na ordem total de R$ 562,50 (quinhentos e ses-
senta e dois reais e cinquenta centavos) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE 
UNIVERSITÁRIOS P/ INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – LONDRINA-PR., conforme abaixo 
discriminado:
 Nome: JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS      
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR.
 Período: 01/12/2019   a   20/12/2019 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 005/2020
 Florestópolis-PR., 15 de janeiro de 2020.
 Senhor Secretário, 
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 09 (nove) diárias na ordem total de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete 
reais e cinquenta centavos) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES 
ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMER-
GÊNCIAS, conforme abaixo discriminado:
 Nome: JÚLIO PINHEIRO     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/12/2019   a   20/12/2019 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 006/2020
 Florestópolis-PR., 15 de janeiro de 2020.
 Senhor Secretário,  
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 12 (doze) diárias na ordem total de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 
reais) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS P/ INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO SUPERIOR – LONDRINA-PR., conforme abaixo discriminado:
 Nome: MARINHO NOVAIS LUZ NETO      
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR.
 Período: 01/12/2019   a   20/12/2019
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

PORTARIA Nº. 4.428, DE 15 DE JANEIRO DE 2020
 Declara ponto facultativo o dia 15 de janeiro de 2020, a partir das 15h00min, conforme 
especifica.
 A Secretária de Administração e Recursos Humanos de Primeiro de Maio, Estado do 

Paraná, no uso das atribuições legais, e 
 Considerando o falecimento da Sr. José Devequio, ocorrido no dia 14 de janeiro de 2020, 
pai do servidor público municipal, Edílson Devequio; 
 Considerando que os funcionários, em sinal de respeito e consideração, queiram acom-
panhar o velório e o sepultamento do falecido, que ocorrerá as 16h00min do dia 15/01/2020.
 RESOLVE: 
 Art. 1º Declarar ponto facultativo o dia 15 de janeiro de 2020, a partir das 15h00min, 
apenas no Prédio da Prefeitura Municipal.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 15 de janeiro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Julgamento 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Portaria 4.034/2019
 Considerando o Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria n. 
4034/2019, que visava apurar a conduta do servidor JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, vigia, 
matrícula n. 401567, lotado na garagem municipal, relacionados à suposta conduta incompatível no 
serviço público, conforme ofício nº 169/2018 do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pri-
meiro de Maio; 
 Considerando o contido no Relatório Final apresentado pela Comissão processante, pro-
tocolo n. 1705/2019; 
 Considerando o contido no art. 19 da Lei 344/2009 que prevê o exercício das atividades 
da Comissão de forma independente e imparcial;
	 Considerando,	por	fim,	que	o	julgamento	fora	do	prazo	legal	não	implica	em	nulidade	do	
processo nos moldes do art. 46, §1º da Lei 344/2009.
 Decido ACOLHER o Relatório Final da Comissão processante, considerando as razões 
nele expostas e determinando a aplicação da sanção correspondente (art. 169, I) à infração imputada 
ao servidor (art. 158, I ), qual seja, aplicação de advertência por escrito, nos termos do artigo 171 da 
Lei 183/1994.
 Dê-se ciência desta decisão ao servidor.
 Primeiro de Maio, em 13 de janeiro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Julgamento 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Portaria 4.255/2019
 Considerando o Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria n. 
4.255/2019, que visava apurar a conduta da servidora Dileuza Mazett Marestone, técnica de enferma-
gem, matrícula n. 401305, lotado no Hospital Municipal de Primeiro de Maio, relacionados à suposta 
conduta incompatível no serviço público, conforme processo nº 03/2019; 
 Considerando o contido no Relatório Final apresentado pela Comissão processante, pro-
tocolo n. 2.681/2019; 
 Considerando o contido no art. 19 da Lei 344/2009 que prevê o exercício das atividades 
da Comissão de forma independente e imparcial;
	 Considerando,	por	fim,	que	o	julgamento	fora	do	prazo	legal	não	implica	em	nulidade	do	
processo nos moldes do art. 46, §1º da Lei 344/2009.
 Decido ACOLHER o Relatório Final da Comissão processante, considerando as razões 
nele expostas e d determinar o ARQUIVAMENTO dos autos.
 Dê-se ciência desta decisão a servidora.
 Primeiro de Maio, em 14 de janeiro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Paraná terá 
quatro escolas 
cívico-militares 

neste ano
 A rede estadual de 
educação do Paraná terá qua-
tro escolas cívico-militares a 
partir de 2020. O projeto-pilo-
to é parte do Programa Nacio-
nal Escolas Cívico-Militares, 
do Ministério da Educação e 
Cultura, e será implementado 
nos colégios estaduais Bea-
triz Faria Ansay, em Curitiba; 
Professora Adélia Barbosa, 
em Londrina; Tancredo Ne-
ves, em Foz do Iguaçu; e Viní-
cius de Moraes, em Colombo.
 O modelo é diferente 
dos Colégios Militares, uma 
iniciativa do Governo do Para-
ná, que já existem em Curiti-
ba, Londrina, Maringá e Cor-
nélio Procópio – os últimos 
três inaugurados em 2019. 
Nesse caso, a gestão é da PM 
e o corpo docente e demais 
servidores são da Secretaria 
de Estado da Educação e do 
Esporte. Nas cívico-militares 
a secretaria permanece res-
ponsável pelo corpo docente, 
currículo e trabalho didáti-
co-pedagógico, que passam 
a contar com o apoio de mi-
litares da reserva do Exército 
Brasileiro, da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros.
 De acordo com o 
diretor de Educação Raph 
Gomes Alves, esse ano será 
dedicado à adequação do 
programa à realidade escolar 
do Paraná. “Estamos traba-
lhando para implementar o 
modelo de escola cívico-mili-
tar, segundo as diretrizes do 
MEC, e realizando os ajustes 
necessários às peculiaridades 
das	nossas	escolas	a	 fim	de	
que,	ao	final	do	ano,	o	Estado	
do Paraná tenha um modelo 
próprio de escolas cívico-mili-
tares que servirá de base para 
futura	ampliação”,	explica.
 DIFERENÇAS – Há 
outras particularidades em 
relação aos Colégios Militares 
e às escolas estaduais regu-
lares. Diferente dos Colégios 
Militares, que fazem processo 
seletivo para ingresso, as es-
colas cívico-militares têm ma-
trícula regular, como qualquer 
outra escola estadual. En-
quanto a gestão dos Colégios 
Militares compete à Polícia 
Militar do Paraná, nas escolas 
cívico-militares essas funções 
são de responsabilidade de 
profissionais	da	secretaria	es-
tadual da Educação e do Es-
porte, apoiados, também, por 
militares.

 Quanto às escolas 
regulares, a principal diferen-
ça é a ampliação da matriz 
curricular, que passará de 800 
horas-aula por ano letivo para 
mil horas-aula por ano letivo, 
ou seja, o aluno terá uma aula 
diária a mais. Além disso, os 
estudantes das cívico-milita-
res contarão com aulas sema-
nais de civismo e cidadania.
 O investimento extra
-anual por escola de até mil 
alunos é de cerca de R$ 1 
milhão,	financiado	pelo	MEC	
com	 contrapartida	 financeira	
do Estado para cobrir os de-
mais gastos regulares, que 
superam essa cifra.
 A parceria com os 
estados poderá acontecer de 
duas formas: o MEC repassa 
recursos para pagamento de 
militares das Forças Armadas 
alocados nas escolas, en-
quanto os estados custeiam 
as adaptações nas instala-
ções das unidades e compra 
de uniformes, materiais e tec-
nologias; onde não houver 
pessoal das Forças Armadas, 
o	MEC	repassará	recursos	fi-
nanceiros para a adaptação 
das escolas e os estados 
disponibilizarão militares das 
Corporações Estaduais.
 APOIO DA COMU-
NIDADE – As instituições 
de ensino que participam do 
projeto-piloto foram escolhi-
das a partir do interesse da 
comunidade e contemplado 
diferentes	 perfis	 de	 vulnera-
bilidade. A adesão ao progra-
ma se deu após discussão 
e aprovação da comunidade 
escolar para a implantação 
do modelo.
 BRASIL – O Progra-
ma Nacional Escolas Cívico-
Militares é resultado de uma 
parceria entre o MEC, o Mi-
nistério da Defesa e gover-
nos estaduais.
 Orientadas pelo De-
creto 10.004/2019 e pela Por-
taria 2.015/2019, as escolas 
cívico-militares são escolas 
públicas regulares que imple-
mentam um modelo de gestão 
nas áreas educacional, peda-
gógica e administrativa ba-
seado nos Colégios Militares 
do Exército, das Polícias Mili-
tares e dos Corpos de Bom-
beiros Militares. A proposta do 
Governo Federal é implantar 
216 escolas cívico-militares 
em todo o país até 2023.

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br


