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 Público se reservam do direito de alocar os locais de prova em cidades próximas àquela inicialmente deter-
minada para este fim.
 8.43 A Câmara Municipal de Sertanópolis e a FAUEL, em hipótese alguma, se responsabilizarão por qual-
quer ônus proveniente ao deslocamento e hospedagem dos candidatos inscritos.
 8.44 O resultado preliminar e final da prova objetiva serão publicados por meio dos endereços eletrônicos 
www.fauel.org.br e www.camarasertanopolis.pr.gov.br, e nos Diários Oficiais Eletrônicos disponíveis em http://www.ampr.
org.br e http://jornaldacidade.net.br.
 9. DA PROVA DE TÍTULOS
 9.1 A prova de títulos terá caráter classificatório e será aplicada exclusivamente aos cargos de Advogado e 
Contador.
 9.2 Todos os candidatos aprovados na prova objetiva conforme subitem 8.4 terão os títulos avaliados.
 9.3 A prova de títulos será avaliada por Banca Examinadora da FAUEL em sessão reservada, por intermé-
dio da análise e pontuação dos títulos apresentados pelos candidatos, sendo considerados como títulos hábeis à pontuação 
somente os títulos especificados no quadro a seguir, cuja avaliação observará rigorosamente os limites de pontuação 
abaixo descritos:
 Título  Pontuação Individual Máximo de Pontos
 Doutorado  4,00 pontos     4,00 pontos   
 Mestrado  3,00 pontos  3,00 pontos   
 Especialização/Pós-Graduação 1,50 ponto     3,00 pontos   
 TOTAL    10,00
 9.4 A nota da prova de títulos será a soma dos pontos obtidos nos critérios/quesitos de avaliação. 
 9.5 Os títulos apresentados deverão ter relação direta com a área de atuação do cargo pretendido pelo can-
didato, comprovado mediante Certificado, acompanhado de histórico escolar, ou Diploma de Conclusão de Curso, expedido 
por instituição oficial e reconhecido pelo MEC, devendo estar devidamente concluído nos termos da legislação vigente no 
período de realização do curso.
 9.6 Os certificados/declarações ou diplomas deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, 
no qual conste a carga horária do curso, as disciplinas cursadas, a comprovação da apresentação e aprovação da mo-
nografia. Caso o histórico escolar ateste a existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o 
certificado/declaração ou diploma não será aceito.
 9.7 Somente serão aceitos títulos de especialização lato sensu com carga horária igual ou superior a 360 
(trezentos e sessenta) horas.
 9.8 Para a Prova de Títulos somente serão aceitas cópias autenticadas em cartório dos documentos origi-
nais, legíveis e em bom estado de conservação. 
 9.9 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.
 9.10 Os diplomas de conclusão de cursos expedidos por instituições estrangeiras somente serão conside-
rados se devidamente revalidados por instituição competente, na forma da legislação vigente e se traduzido para a Língua 
Portuguesa por tradutor juramentado.
 9.11 Cada título será considerado uma única vez.
 9.12 Os candidatos deverão apresentar seus títulos na mesma data da prova objetiva, em local e horário a 
serem informados pelo edital de convocação, oportunamente divulgado nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e www.
camarasertanopolis.pr.gov.br, e nos Diários Oficiais Eletrônicos disponíveis em http://www.ampr.org.br e http://jornaldacida-
de.net.br.
 9.13 Os títulos deverão ser entregues pessoalmente pelo candidato, que deverá portá-los no momento em 
que entrar no local de realização da prova objetiva, não sendo permitido sair da sala de provas para buscá-los em local 
diverso, nem tampouco recebê-los de terceiros pelo portão do local de prova após o horário de fechamento dos portões. 
 9.14 Não serão aceitos títulos enviados via fax, via postal ou outra forma que não seja o protocolo direto no 
local destinado para a entrega dos títulos.
 9.15 Não será admitida em hipótese alguma, a inclusão de novos documentos após a entrega dos títulos e/
ou após a data e horário estipulados para sua entrega. 
 9.16 O candidato deverá entregar os títulos conjuntamente com o Formulário de Identificação de Títulos, 
que será disponibilizado por ocasião da divulgação do edital de convocação para as provas, sendo que o candidato que não 
preenchê-lo, não assiná-lo e não anexá-lo na parte externa do envelope, não terá seus títulos computados.
 9.17 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser entregues em envelopes de papel tamanho 
A4 ou ofício, e organizados na mesma ordem cadastrada pelo candidato no Formulário de Identificação de Títulos.
 9.17.1 Não serão fornecidos envelopes nem tampouco formulários de entrega de títulos pela Comissão 
Organizadora no momento de recebimento dos títulos. É de responsabilidade do candidato a apresentação dos títulos na 
forma descrita em edital, sob pena de não serem aceitos os títulos que não constarem em envelope próprio ou que sejam 
apresentados sem o Formulário de Identificação de Títulos.
 9.18 No ato de entrega dos títulos o envelope será lacrado pelo fiscal após seu recebimento e conferência 
da quantidade de folhas entregues, na presença do candidato, sendo-lhe fornecido comprovante de recebimento da docu-
mentação apresentada, no qual constarão quantas folhas foram entregues.
 9.19 As cópias dos documentos entregues não serão devolvidas em hipótese alguma. 
 9.20 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 Identificação de Títulos;
 c) cuja cópia esteja ilegível;
 d) cuja cópia não esteja autenticada em cartório, bem como documentos gerados por via eletrônica que não 
estejam acompanhados do respectivo mecanismo de autenticação;
 e) sem data de expedição;
 f) de mestrado ou doutorado concluídos no exterior que não estejam revalidados por instituição de ensino 
superior no Brasil e sem tradução juramentada.
 9.20.1 Nestas hipóteses o candidato receberá pontuação 0,00 (zero) no(s) referido(s) documento(s), não 
sendo eliminado do concurso público, mantendo a eventual pontuação obtida na prova de títulos juntamente com a nota da 
prova objetiva para cálculo da classificação final.
 9.21 O edital com o resultado da pontuação da prova de títulos será divulgado nos endereços eletrônicos 
www.fauel.org.br e www.camarasertanopolis.pr.gov.br, e nos Diários Oficiais Eletrônicos disponíveis em http://www.ampr.
org.br e http://jornaldacidade.net.br.
 9.22 A documentação comprobatória apresentada para a prova de títulos será analisada quanto à sua 
autenticidade durante o concurso público e mesmo após a admissão do candidato. O candidato será eliminado do certame 
ou tornado sem efeito o ato de admissão, observado o devido processo administrativo, caso seja comprovada qualquer 
irregularidade, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
 10. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 10.1 As classificações preliminar e final dos candidatos serão publicadas nos endereços eletrônicos www.
fauel.org.br e www.camarasertanopolis.pr.gov.br, e nos Diários Oficiais Eletrônicos disponíveis em http://www.ampr.org.br e 
http://jornaldacidade.net.br conforme a data provável prevista no cronograma do Anexo I.
 10.2 A publicação do resultado final do concurso será feita em três listas, por ordem decrescente da pon-
tuação final, contendo a primeira a lista geral com a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com 
deficiência e afrodescendentes, a segunda lista conterá somente a pontuação dos candidatos com deficiência e a terceira 
conterá somente a pontuação dos afrodescendentes.
 10.3 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que 
consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a 
candidatos afrodescendentes, observados os percentuais reservados, as regras específicas de arredondamento, o limite 
máximo da reserva de vagas e as regras de preferência do subitem 10.3.1.
 10.3.1 Quando houver candidato classificado como afrodescendente e candidato como pessoa com defi-
ciência convocados simultaneamente, terá preferência o candidato que atender aos critérios de desempate previstos no 
subitem 10.5, sendo o outro candidato, neste caso, convocado para a próxima vaga antes de nova convocação pela lista de 
ampla concorrência. 
 10.4 A classificação final no concurso público resultará da pontuação obtida pelos candidatos em forma 
decrescente, de acordo com as seguintes fórmulas:
 a) Cargos com previsão somente de prova objetiva:
 NF = PO (nota máxima 100,00)
 b) Cargos com previsão de prova objetiva e prova de títulos:
 NF = PO + PT (nota máxima 110,00)
 Sendo:
 PO = NOTA DA PROVA OBJETIVA
 PT= NOTA DA PROVA DE TÍTULOS
 NF = NOTA FINAL
 10.5 Em caso de igualdade na nota final do concurso público e como critério de desempate, terá preferên-
cia, sucessivamente, o candidato que:
 I - tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme art. 
27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
 II - obtiver maior nota na prova de conhecimentos específicos do cargo na prova objetiva;
 III - obtiver maior nota na prova de títulos, se houver;
 IV - obtiver maior nota na prova de português;
 V - obtiver maior nota na prova de matemática;
 VI - obtiver maior nota na prova de conhecimentos gerais;
 VII - tiver maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta) anos; 
 VIII - exercício na função de jurado no período entre a data de publicação da Lei nº 11.689/2008 e a data de 
término das inscrições.
 10.5.1 Os candidatos a que se refere o inciso “VIII” do subitem 10.5 serão convocados, antes do resultado 
final do concurso, para a entrega da documentação que comprovará o exercício da função de jurado.
 10.5.1.1 Para fins de comprovação da função citada no subitem anterior, serão aceitas certidões, decla-
rações, atestados ou outros documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos Tribunais de 
Justiça Estaduais e Regionais Federais do País, relativos ao exercício da função de jurado, nos termos do art. 440 do 
Código de Processo Penal, a partir de 10 de agosto de 2008, data da entrada em vigor da Lei Federal nº 11.689/2008.
 10.5.2 Se aplicados os critérios supracitados ainda persistir o empate, será realizado sorteio em sessão 
pública, noticiado com antecedência de 03 (três) dias úteis, no site da FAUEL.
 10.6 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, sendo que as 
notas das provas ou a nota final não sofrerão qualquer processo de arredondamento ou aproximação.
 11. DOS RECURSOS
 11.1 Serão admitidos recursos quanto ao:
 a) indeferimento do requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
 b) indeferimento de inscrição;
 c) indeferimento da solicitação de tratamento diferenciado para a realização da prova objetiva;
 d) gabarito preliminar e questões da prova objetiva;
 e) resultado oficial preliminar da prova objetiva;
 f) resultado oficial preliminar da prova de títulos;
 g) indeferimento do requerimento para concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência e 
afrodescendentes;
 h) resultado oficial preliminar da classificação final;
 i) com relação ao resultado do exame pré-admissional, devendo o recurso ser fundamentado com laudo de 
Médico do Trabalho, na forma e prazo a serem estabelecidos em edital.
 11.2 O prazo para interposição dos recursos será de 02 (dois) dias úteis, contados da data de publicação 
do referido edital, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente à data do evento a ser recorrido. 
 11.3 Os recursos devem seguir as determinações abaixo: 
 a) ser elaborado com argumentação lógica e consistente;
 b) ser claro, consistente e objetivo em seu pleito;
 c) apresentar a fundamentação referente apenas ao ato selecionado para recurso.
 11.4 Serão indeferidos os recursos: 
 a) que não estiverem devidamente fundamentados;
 b) que não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;
 c) que forem interpostos em desacordo com o prazo e forma estabelecidos neste item;
 d) que apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para recurso;
 e) que apresentarem qualquer forma de identificação ou sinal distintivo relativo ao candidato (nome, pseu-
dônimo, símbolo, data, local, desenhos ou formas);
 f) cujo teor desrespeite a banca;
 g) relativos ao preenchimento incompleto, em duplicidade ou incorreto do cartão–resposta, nem pelo motivo 
de resposta que apresente rasura;
 h) considerados coletivos;
 i) contra terceiros.
 11.5 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irrepará-
veis ao candidato.
 11.6 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações referentes aos 
eventos do subitem 11.1 para interposição dos recursos, sob pena de perda do prazo recursal.
 11.7 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 11.1, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado qualquer recurso que não seja o primeiro interposto.
 11.8 Os recursos deverão ser redigidos por meio de formulários específicos que estarão disponíveis no 
Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico www.fauel.org.br, e seguir as instruções 
ali contidas, devendo ser encaminhados até às 23h59min do prazo estabelecido no subitem 11.2 deste edital, observado o 
horário oficial de Brasília – DF.
 11.9 A FAUEL não se responsabilizará pelo não recebimento de recursos por falha no envio ou envio de 
forma incorreta. 
 11.10 O candidato deverá utilizar um formulário para cada questão da prova objetiva quando for interpor 
recurso contra o gabarito preliminar, apresentando a bibliografia que justifica o recurso interposto. Formulários contendo 
mais de uma questão não serão aceitos.
 11.11 Quando da publicação do edital com o resultado preliminar das notas da prova objetiva, o candidato 

poderá interpor recurso somente quanto à nota que lhe foi atribuída na referida prova, podendo para tanto requerer que 
lhe seja entregue cópia do seu cartão-resposta até às 12h do último dia de recurso, não podendo rediscutir o conteúdo das 
questões da prova nem o gabarito definitivo. 
 11.12 Os pontos relativos às questões objetivas que porventura forem anuladas, serão atribuídos a todos 
os candidatos que se submeteram à respectiva prova. Se houver alteração das alternativas divulgadas pelo gabarito provi-
sório como sendo a correta, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo, divulgado após o prazo 
recursal.
 11.13 Os recursos das provas objetivas e de títulos serão apreciados por Banca Examinadora especialmen-
te designada pela FAUEL.
 11.14 A Banca Examinadora da FAUEL constitui a última instância administrativa para recursos afetos à sua 
competência, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais.
 11.15 Os demais recursos do subitem 11.1 que não estejam previstos no subitem 11.13 serão dirigidos à 
Comissão Organizadora de Concurso Público da Câmara, e serão julgados pela mesma no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis. 
 11.16 A Comissão Organizadora de Concurso Público e Banca Examinadora da FAUEL, após análise dos 
pedidos, publicará o resultado através de edital a ser divulgado por meio dos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e 
www.camarasertanopolis.pr.gov.br, e nos Diários Oficiais Eletrônicos disponíveis em http://www.ampr.org.br e http://jornal-
dacidade.net.br.
 11.16.1 Somente serão divulgadas as respostas dos recursos contra o gabarito preliminar das questões da 
prova objetiva que forem considerados DEFERIDOS. 
 11.16.1.1 A publicação se dará no endereço eletrônico www.fauel.org.br, em até 02 (dois) dias úteis após a 
publicação do gabarito oficial definitivo.
 11.17 Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. Caso o candidato queira ter conhe-
cimento das mesmas deverá solicitar por via eletrônica à FAUEL, pelo e-mail concursosertanopolis@fauel.org.br, com a 
correta identificação do candidato, cargo, número de inscrição, evento recorrido e concurso público a que se refere. 
 11.18 Durante o período de recursos quanto ao resultado preliminar das provas de títulos, o candidato poderá 
solicitar pelo e-mail concursosertanopolis@fauel.org.br o espelho da sua ficha de avaliação, o qual deverá ser solicitado até às 
12h do segundo dia útil após a divulgação das notas preliminares da referida prova, para fins de interposição de recursos.
 11.19 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.
11.20 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de reconsideração ou de revisão de resultado de recursos, ou recurso 
de recurso.
 12. DA CONVOCAÇÃO E EXAMES ADMISSIONAIS
 12.1 Após a realização do concurso público e durante seu prazo de validade, a Câmara Municipal de Serta-
nópolis convocará os candidatos classificados no limite de vagas para assumirem o cargo para o qual concorreram e para o 
qual se classificaram, ficando a concretização deste ato condicionada à oportunidade e conveniência de sua Administração.
 12.2 A admissão dos candidatos obedecerá, impreterivelmente, à ordem de classificação constante do 
resultado final.
 12.3 Os editais relativos às convocações serão organizados e publicados nos endereços eletrônicos  www.
fauel.org.br e www.camarasertanopolis.pr.gov.br, e nos Diários Oficiais Eletrônicos disponíveis em http://www.ampr.org.br e 
http://jornaldacidade.net.br, que fixará as etapas a serem cumpridas pelo candidato, dando ampla publicidade às mesmas.
 12.4 Chamadas remanescentes, caso sejam necessárias, serão feitas até alcançar o número de vagas pre-
vistas para o cargo, respeitando os prazos legais, e serão objeto de editais específicos com os nomes dos novos candidatos 
convocados.
 12.5 Será convocado para tomar as providências cabíveis o candidato que se classificar no limite de vagas 
ou que for convocado após o limite de vagas, como candidato remanescente.
 12.6 A Administração Municipal não será obrigada a contratar os candidatos aprovados além do limite das 
vagas ofertadas.
 12.6.1 Preenchida a vaga ofertada, os candidatos remanescentes aprovados poderão ser admitidos, de-
pendendo da abertura de novas vagas no quadro de pessoal e necessidade dos serviços, obedecendo-se ao prazo de 
validade do concurso público e a respectiva ordem de classificação.
 12.7 Será considerado inabilitado no concurso público, perdendo o direito à nomeação, o candidato que, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da publicação do Edital de convocação, não comparecer na Secre-
taria da Câmara Municipal de Sertanópolis para dar início ao processo de admissão, munido de documento de identidade 
original ou qualquer documento oficial para identificação, oportunidade em que será agendada a data para realização dos 
exames médicos pré-admissionais.
 12.8 O candidato, que convocado, recusar a assumir o cargo, poderá ser transportado para o final da lista 
de classificação, desde que requeira esta opção diretamente na Secretaria da Câmara Municipal de Sertanópolis/PR, por 
ocasião de sua convocação, por escrito, em formulário próprio. 
 12.8.1 Após ser transportado para o final da lista, o candidato poderá ser convocado por apenas uma vez 
e, não assumindo o cargo em questão, perderá seu direito à admissão referente a este concurso público.
 12.9 O candidato convocado será submetido, antes da admissão, a exames médicos e clínicos para ava-
liação de sua capacidade física e mental para o desempenho das atividades e atribuições do cargo, por junta médica oficial 
realizada em estabelecimento autorizado ou por profissional credenciado. 
 12.9.1 Os exames pré-admissionais serão às expensas do candidato.
 12.10 A critério da junta médica oficial, o candidato poderá ser submetido a exames complementares e/ou 
avaliações especializadas, nos órgãos de saúde da Prefeitura Municipal de Sertanópolis ou clínicas indicadas pela mesma, 
não sendo, nestes casos, emitido parecer de avaliação de imediato. 
 12.10.1 A falta da apresentação dos exames mencionados no subitem anterior caracterizará desistência do 
candidato.
 12.11 Para os fins a que se destina, só terá validade o exame médico pré-admissional executado pelos 
profissionais e nos locais indicados ao candidato. 
 12.12 Em todos os exames deverá constar, além do nome, o número do documento de identidade do 
candidato.
 12.13 O Atestado de Saúde Ocupacional será emitido com a conclusão de APTO ou INAPTO para o cargo 
ao qual se candidatou. 
 12.13.1 Serão considerados inaptos os candidatos que apresentarem alterações clínicas incompatíveis 
com o cargo pleiteado. 
 12.13.2 Será também considerado inapto o candidato que apresentar psicopatologias graves e/ou patolo-
gias osteomusculares e/ou quaisquer patologias que impeçam o exercício do cargo, seja parcialmente ou integralmente e 
que possam ser agravadas pelo exercício da mesma, independente da condição de candidato deficiente ou não.
 12.14 A omissão e/ou negação pelo candidato de informações relevantes na entrevista médica, intencional-
mente ou não, implicará em sua perda do direito à nomeação.
 12.15 Os candidatos considerados inaptos nos exames médicos admissionais, ou que não se sujeitarem à 
realização dos mesmos, serão eliminados do concurso público.
 12.16 O candidato na condição de pessoa com deficiência que for convocado para exames médicos admis-
sionais deverá submeter-se aos exames previstos para a comprovação da deficiência declarada.
 13. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
 13.1 São condições e requisitos básicos para investidura no cargo público previstos neste edital: 
 I – ser brasileiro ou ter nacionalidade portuguesa, nos termos da legislação pertinente; 
 II – estar em pleno gozo de seus direitos políticos; 
 III – estar em dia com as obrigações militares e eleitorais previstas em Lei;
 IV – ter a idade mínima de dezoito anos completos na data da posse;
 V – a escolaridade exigida para o exercício do cargo no subitem 2.1, se ministrado por instituição autorizada 
ou reconhecida por órgãos competentes;
 VI – comprovar a inscrição/registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional e com-
provante de pagamento da respectiva anuidade, em atendimento ao disposto na exigência solicitada no subitem 2.1;
 VII – não ter sido demitido do serviço público estadual, federal ou municipal, por justa causa, nos últimos 5 
(cinco) anos anteriores à sua posse;
 VIII – comprovar boa conduta, mediante apresentação dos documentos exigidos neste edital;
 IX – ter sido aprovado e classificado no concurso de que trata este Edital;
 X – possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo, constatada mediante laudo pericial realizado 
por junta médica oficial;
 XI – não-exercício ou não-aposentadoria em cargo ou emprego público não-acumuláveis;
 XII – demais exigências e documentos contidos neste Edital.
 13.2 O convocado aprovado na avaliação de saúde física e mental terá 10 (dez) dias úteis  para juntada 
dos seguintes documentos necessários à nomeação, no original acompanhados de cópias a serem autenticadas no seu 
recebimento: 
 a) carteira de identidade;
 b) Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF);
 c) cartão do PIS/PASEP ou documento oficial emitido pela Caixa Econômica Federal, contendo o número 
do PIS, exceto em caso de primeiro emprego;
 d) comprovante de endereço emitido nos últimos 60 (sessenta) dias;
 e) certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino, exceto para maiores de 
46 anos, conforme disposto no Art. 170 do Regulamento da Lei do Serviço Militar, Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 
1966;
 f) título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral, disponível em www.
tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral;
 g) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
 h) Certidão de Nascimento (quando for solteiro); 
 i) Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável; 
 j) Certidão de Casamento com averbação de óbito se viúvo; 
 k) Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos; 
 l) 01 (uma) foto 3x4 recente;
 m) Declaração de matrícula dos filhos acima de 07 (sete) anos;
 n) Comprovante de vacinação dos filhos menores de 06 (seis) anos;
 o) Exame de sanidade física e mental, que comprovará a aptidão para o exercício do cargo;
 p) Declaração de bens e valores que integram seu patrimônio privado, conforme prescrito na Lei nº 8.429 
de 02 de junho de 1992;
 q) Declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público em qualquer das esferas do governo, 
bem como não percebe benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do Regime Geral de Previdência 
Social relativo a emprego público (art. 37, § 10 da CF), salvo se tratar das exceções previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da 
Constituição Federal, hipótese nas quais deverá ser informada a função e a remuneração do outro cargo, a carga horária em 
cada vínculo e os horários de trabalho em ambos e, no caso de percepção de proventos de aposentadoria, especificação 
do cargo/emprego que originou o benefício previdenciário, com atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso 
XI do art. 37, da CF;
 r) Certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde 
o candidato residiu nos 05 (cinco) últimos anos;
 s) Demais documentos, se necessários, solicitados no Edital de Convocação do candidato.
 13.2.1 Os documentos listados no subitem anterior deverão ser entregues na Secretaria da Câmara Muni-
cipal de Sertanópolis e, em caso do não comparecimento no citado prazo, o convocado será considerado como desistente 
da vaga e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado.
 13.3 No ato da posse, o empossado apresentará obrigatoriamente os seguintes documentos no original 
acompanhados de cópias a serem autenticadas no seu recebimento:
 a) Documento que comprove a conclusão da escolaridade exigida para o cargo, inscrição/registro no res-
pectivo conselho de fiscalização do exercício profissional, e comprovante de pagamento de anuidade do conselho, em 
atendimento ao disposto na exigência solicitada no subitem 2.1;
 b) Firmar declaração, a ser preenchida em formulário próprio, no ato da posse, de que não foi demitido por 
justa causa do serviço público, de cargo público efetivo ou destituído de cargo em comissão ou de função pública (para o 
não titular de cargo de provimento efetivo) nos últimos 5 anos anteriores à sua posse;
 c) Certidão de tempo de serviço público anterior, se houver.
 13.4 Além da comprovação dos requisitos/documentos especificados nos subitens 13.1 a 13.3, ao candida-
to poderá ser solicitada, por ocasião da admissão, a apresentação de outros documentos que se fizerem necessários, por 
força de disposição legal de edição superveniente ou visando esclarecer situação de fato constatada com a apresentação 
da documentação pelo candidato.
 13.5 A não apresentação dos documentos comprobatórios ou a falta de comprovação de qualquer dos 
requisitos exigidos para a nomeação e posse no cargo, especificados neste Edital, ou daqueles que vierem a ser estabe-
lecidos em legislação superveniente ou que forem considerados necessários, impedirá a posse do candidato e exercício 
do cargo e, automática e consequentemente, implicará na sua eliminação do concurso público e a nulidade da aprovação 
e classificação, e consequente perda dos efeitos dela decorrentes, reservando-se à Câmara Municipal de Sertanópolis o 
direito de convocar o próximo candidato da lista de classificação.
 13.6 A inexatidão das afirmativas ou a irregularidade de documentos, ainda que verificadas posteriormente, 
eliminará o candidato do concurso, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais 
aplicáveis à espécie.
 13.7 A posse é a aceitação dos direitos, deveres, atribuições, responsabilidades e compromissos do cargo, 
previstos na Lei Municipal nº 2.029/2012, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sertanópolis 
e Lei Municipal nº 2.423/2015, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos da 
Câmara Municipal de Sertanópolis, com suas alterações posteriores, e o compromisso de fiel cumprimento das atribuições 
inerentes ao cargo formalizada mediante termo lavrado e expresso pela autoridade que presidir o ato e pelo empossado.
 13.7.1 A posse deverá ocorrer no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da publicação oficial do 
ato de provimento. 
 13.7.2 Não se efetivando a posse, por culpa do nomeado, dentro do prazo previsto neste subitem, tornar-
se-á sem efeito a nomeação.
 13.8 Será excluído do concurso público ou exonerado do cargo o candidato que não aceitar as condições 
estabelecidas para o exercício do cargo e/ou recusar a nomeação ou, consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de 
entrar em exercício no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da posse.
 13.9 O candidato nomeado e empossado será submetido ao estágio probatório de três anos, nos termos da 
legislação municipal vigente.
 14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 14.1 A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição, as provas e a nomeação, por meio de processo 
administrativo devidamente instaurado, ouvido previamente o candidato, o que pode ocorrer inclusive após a homologação 
do resultado do concurso público, desde que verificada, por qualquer meio, a prática de qualquer ilegalidade pelo candidato, 
tais como: falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nas provas e/ou nos documentos apresentados, entre 
outras, o que implicará na eliminação do candidato sem prejuízo das cominações legais.
 14.1.1 Caso a irregularidade seja constatada após a admissão do candidato, o mesmo será submetido ao 
competente processo administrativo disciplinar pela Câmara Municipal de Sertanópolis, na forma da legislação municipal 
em vigor. 
 14.2 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público junto à FAUEL, ou relatar fatos 

ocorridos durante a realização do mesmo, por meio do endereço eletrônico concursoserta-
nopolis@fauel.org.br ou pelo telefone (43) 3321-3262, sendo o horário de atendimento, das 
08h às 14h, exceto sábados, domingos e feriados.
 14.2.1 Os candidatos não serão informados por telefone ou correio eletrô-
nico a respeito de datas, locais e horários de realização das provas, assim como das convocações. É de inteira responsa-
bilidade do candidato acompanhar e observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados nos locais 
previstos neste edital.
 14.3 Não serão fornecidas informações e documentos pessoais de candidatos a terceiros, em atenção ao 
disposto no artigo 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
 14.4 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em razão de falha 
de impressão ou de equívoco na distribuição de prova/material, a FAUEL tem a prerrogativa para entregar ao candidato 
prova/material reserva não personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de coordenação. 
 14.5 Somente será objeto de avaliação as alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de 
publicação deste edital, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes do Anexo III deste edital. 
 14.6 As datas de divulgação e resultados poderão sofrer modificações mediante prévia comunicação a ser 
feita pela FAUEL e pela Câmara Municipal de Sertanópolis, por meio de publicação nos endereços eletrônicos www.fauel.
org.br e www.camarasertanopolis.pr.gov.br, e nos Diários Oficiais Eletrônicos disponíveis em http://www.ampr.org.br e http://
jornaldacidade.net.br. 
 14.7 O Cronograma de Execução do Concurso Público poderá ser alterado pela FAUEL ou pela Câmara 
Municipal de Sertanópolis a qualquer momento, havendo justificadas razões, sem que caiba aos interessados qualquer 
direito de se opor, ou algo a reivindicar em razão de alguma alteração. Será dada a devida publicidade caso venha a ocorrer. 
 14.8 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 oportu-
namente divulgado pela FAUEL e Câmara Municipal de Sertanópolis, nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e www.
camarasertanopolis.pr.gov.br, e nos Diários Oficiais Eletrônicos disponíveis em http://www.ampr.org.br e http://jornaldacida-
de.net.br.
 14.9 Constituem partes integrantes deste Edital os Anexos I a III.
 14.10 Os casos omissos serão deliberados pela FAUEL e Comissão Organizadora de Concurso Público.
 14.11 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial, poderá requerer 
por meio de solicitação assinada pelo próprio candidato, via Sedex com AR (Aviso de Recebimento), para o endereço da 
FAUEL ou para o e-mail concursosertanopolis@fauel.org.br, anexando documentos que comprovem tal alteração e docu-
mento oficial com foto, com expressa referência ao concurso público, cargo e número de inscrição, até a data de publicação 
da homologação dos resultados, e, após esta data, via Sedex com AR ou presencialmente junto à Câmara Municipal de 
Sertanópolis, situada na Rua Souza Naves, n° 504, Sertanópolis/PR, Cep. 86.170-000, com horário de funcionamento 
de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e 14h às 17h, aos cuidados da Comissão Organizadora de Concurso Público da 
Câmara Municipal de Sertanópolis.
 14.11.1 A não atualização a que se refere o subitem anterior poderá gerar prejuízos ao candidato, sem 
nenhuma responsabilidade para a FAUEL e Câmara Municipal de Sertanópolis.
 14.12 A FAUEL e Câmara Municipal de Sertanópolis não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao 
candidato decorrentes de: a) endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado; b) endereço residencial desatualizado; c) 
endereço residencial de difícil acesso; d) correspondência devolvida pela Executora de Correios e Telégrafos (ECT) por 
razões diversas; e) correspondência recebida por terceiros.
 14.13 Observadas as normas do Conselho Nacional de Arquivos, a guarda da documentação pertinente ao 
concurso se dará durante os cinco anos seguintes à homologação da classificação final.
Sertanópolis, em 21 de dezembro de 2018.

José Rogério dos Santos - Presidente da Câmara Municipal
ANEXO I – PREVISÃO DE CRONOGRAMA

 
 Publicação do edital de abertura   21/12/2018
 Prazo para impugnação do edital  10 a 16/01/2019
 Recebimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 17/01 e 18/01/2019
 Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 23/01/2019
 Prazo para recurso da isenção da taxa de inscrição 24/01 e 25/01/2019
 Resultado do recurso da isenção da taxa de inscrição 01/02/2019
 Período de inscrições   21/01 a 08/02/2019
 Data final para pagamento das inscrições  08/02/2019
 Data limite para envio da documentação referente ao requerimento de 
 tratamento diferenciado, pessoa com deficiência e afrodescendentes  08/02/2019
 Homologação preliminar das inscrições, homologação preliminar das 
 inscrições das pessoas com deficiência e afrodescendentes e resultado 
 dos pedidos de tratamento diferenciado  20/02/2019
 Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscrição e
  tratamento diferenciado   21/02 e 22/02/2019
 Resultado dos recursos e homologação definitiva das inscrições 08/03/2019
 Ensalamento    08/03/2019
 Prova objetiva e entrega de Títulos  17/03/2019
 Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 18/03/2019
 Prazo para recurso do gabarito preliminar  19/03 e 20/03/2019
 Divulgação das notas preliminares da prova objetiva e 
 Gabarito Definitivo    12/04/2019
 Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva 15/04 e 16/04/2019
 Divulgação das notas definitivas da prova objetiva 03/05/2019
 Divulgação das notas preliminares das provas de títulos 03/05/2019
 Prazo para recurso das notas preliminares das provas de títulos 06/05 e 07/05/2019
 Divulgação das notas definitivas das provas de títulos e 
 classificação final preliminar   22/05/2019
 Prazo para recurso da classificação final preliminar 23/05 e 24/05/2019
 Divulgação da classificação final definitiva e homologação
  final do concurso público   31/05/2019

ANEXO II – DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PÚBLICOS
 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 Serviço de Assistência Contábil, Financeira e Orçamentária: elaborar empenho das despesas e ordens de 
pagamento, e controlar o saldo das dotações orçamentárias; manter registro, em livro caixa ou outro sistema, do movimento 
referente as entradas e saídas de numerários; efetuar pagamento de notas fiscais, faturas e demais documentos financei-
ros, quando regularmente processadas e autorizadas; preparar documentos e relatórios com vistas ao controle financeiro 
e orçamentário da Câmara; receber, registrar e controlar o numerário transferido pelo Executivo Municipal, mantendo-o em 
conta corrente bancária.
 Serviço de Assistência de Internet, Áudio e Imagem: sob orientação do Assessor de Governo e Comuni-
cação, encaminhar pautas por correio eletrônico aos usuários cadastrados por meio do website; auxiliar nos serviços de 
transmissão de áudio e vídeo que tratam das atividades legislativas; promover a atualização permanente e, sempre que 
solicitado, das informações dos Vereadores no site da Câmara; proceder ao envio de informações para o sistema interlegis; 
receber e dar encaminhamento às solicitações dos internautas por meio de correio eletrônico; providenciar a adequada 
utilização do sistema de som; efetuar as gravações e transcrições das atas das reuniões legislativas.
 Serviço de Cerimonial: assistir o chefe de cerimonial na organização de solenidades e outros eventos 
promovidos pela Câmara; recepcionar autoridades e visitantes em geral de acordo com as normas protocolares; redigir e 
digitar correspondências, convites, cartões e outros documentos referentes ao cerimonial.
 Serviço de Protocolo e Arquivo: receber, conferir e protocolar expedientes internos e externos que deem 
entrada na Câmara, dando-lhes o devido destino; protocolar e expedir a correspondência oficial da Câmara; classificar 
documentos, arquivá-los e prepara-los para a microfilmagem; controlar os arquivos corrente, intermediário e permanente, 
determinando prazos de guarda e destino dos documentos, com base em avaliação dos valores legal e histórico; atender 
a solicitação de documentos arquivados por parte dos públicos interno e externo, controlando sua saída ou providenciando 
fotocópias.
 Serviço de Telefonia: receber ligações telefônicas e transferi-las aos ramais solicitados; atender com urba-
nidade o público interno e externo, prestando informações, anotando e transmitindo recados; efetuar ligações interurbanas 
solicitadas, e registrá-las em impresso próprio para o devido desconto em folha de pagamento quando se tratar de ligações 
particulares; imprimir o relatório de ligações telefônicas e encaminhá-lo ao setor competente para cálculo dos valores para 
posterior desconto em folha de pagamento.
 Serviços Auxiliares de Gestão e Secretaria: executar os serviços gerais de escritório, sob orientação, tais 
como a separação e classificação de documentos e correspondências, transcrição de dados, reprografia, lançamentos, 
prestação de informações, participação da organização de arquivos e fichários, e digitação de ofícios, minutas e outros tex-
tos, seguindo processos e rotinas estabelecidas; atendimento aos público interno e externo que demandem ao Gabinete da 
Presidência e à Diretoria Geral; efetuar a triagem de documentos, arquivá-los ou encaminhá-los às unidades competentes.
 Serviço de Redação: elaborar ata das sessões, na forma regimental, e transcrever pronunciamentos quan-
do solicitado; elaborar ata das reuniões das comissões permanentes e especiais e das audiências públicas; registrar no 
sistema informatizado da Câmara atas das sessões e das audiências públicas; redigir e digitar ofícios oriundos de requeri-
mentos e de pedidos de informações e controlar o prazo de envio de respostas a estes; elaborar a pauta de requerimentos 
e de pedidos de informações a serem apreciados nas sessões; registrar no sistema informatizado da Câmara os despachos 
dados aos requerimentos, pedidos de informações, votos de pesar e justificativas aos respectivos autores e prestar informa-
ções daqueles aos assessores e servidores da Câmara.
 CARGO: TÉCNICO DE GESTÃO LEGISLATIVA
 Serviço de Assessoria Técnico-Legislativa: receber, conferir e registrar todos os processos legislativos e 
acompanhar e controlar os prazos de tramitação; elaborar a pauta, acompanhar a apreciação das matérias constantes da 
pauta e executar os trabalhos de apoio à realização das sessões ordinárias, extraordinárias e especiais; dar encaminha-
mento às matérias conforme determinação do Presidente; secretariar as reuniões da Câmara e das comissões legislativas; 
elaborar os documentos a serem por estas expedidas, bem como os relatórios a serem apresentados; controlar o prazo 
para conclusão dos trabalhos das comissões temporárias e a representação do Legislativo perante órgãos externos; ela-
borar a redação final, os autógrafos de projetos, bem como encaminhar e conferir a publicação destes; elaborar minutas de 
matérias legislativas, tais como proposições, pareceres, votos, requerimentos, recursos, emendas, projetos de lei e outros; 
assessorar os vereadores e comissões na elaboração de projetos, requerimentos, resoluções e correspondências em geral; 
proceder a serviços de consolidação das normas.
 Serviço de Gestão de Pessoas: manter atualizado cadastro de informações funcionais e outros dados re-
lativos a servidores, vereadores e funcionários terceirizados; elaborar relatórios de frequência de servidores e funcionários 
terceirizados e proceder ao controle dos períodos de férias; elaborar a folha de pagamento dos vereadores e dos servidores, 
a ficha financeira e os relatórios mensais e anuais, de acordo com a legislação vigente; elaborar portarias, declarações, 
certidões, processos de aposentadoria e outros atos referentes à administração de pessoal; prestar informações em reque-
rimentos dos servidores, de acordo com os dados extraídos das fichas funcionais e a legislação pertinente; executar pro-
gramas de treinamento; elaborar propostas de alterações na estrutura organizacional e no plano de carreira dos servidores; 
redigir atos da Mesa Executiva e projetos de resolução, com a devida justificativa, versando sobre assuntos de gestão de 
pessoas.
 Serviço de Gestão de Suprimentos: manter o controle de estoque, mediante registro de entrada e saída de 
materiais, e efetuar o levantamento de necessidade de sua reposição; efetuar a aquisição de materiais, equipamentos e 
serviços quando os valores não excederem os limites para licitação, fazendo a cotação, elaborando mapas demonstrativos 
de preços, conferindo as notas fiscais e mantendo cadastro atualizado de fornecedores; preparar o processo para aquisição 
de materiais e equipamentos e contratação de obras e serviços para o Legislativo, procedendo a cotação de preços e elabo-
rando processos de licitação e contratos e tomando outras providências necessárias; elaborar processos de dispensa e de 
inexigibilidade de licitação; encaminhar e controlar a publicação dos extratos dos contratos firmados pela Câmara; observar 
o cumprimento e acompanhar a gestão dos contratos celebrados pela Câmara, elaborando aditivos e providenciando a 
aplicação de penalidades, quando for o caso.
 Serviço de Gestão Patrimonial e de Administração Predial: manter controle e registro atualizado dos bens 
adquiridos e das transferências interdepartamentais dos bens da Câmara; providenciar o licenciamento e emplacamento 
dos veículos da Câmara; providenciar a contratação e renovação dos seguros de vida e de bens da Câmara; comunicar ao 
Diretor Executivo as condições de funcionamento das instalações de som, elétricas, hidráulicas, telefônicas e de equipa-
mentos de ar condicionado.
 Serviço de Suporte a Informática: executar atividades referentes ao auxílio na operação de sistemas e na 
instalação e manutenção dos equipamentos; realizar atendimento imediato às chamadas dos diversos setores; auxiliar na 
manutenção dos padrões de configuração dos equipamentos e softwares segundo normas estabelecidas pela Diretoria 
Executiva; executar atividades referentes à operação de sistemas e à instalação e à manutenção de equipamentos de infor-
mática; selecionar e colocar em funcionamento programas básicos e aplicativos, e orientar usuários quanto à sua utilização; 
identificar problemas técnicos dos equipamentos e de execução de programas, e providenciar soluções; garantir os padrões 
de configuração dos equipamentos e softwares; aplicar medidas de segurança aos sistemas e aos documentos da rede, de 
acordo com orientações de analista.
 CARGO: ADVOGADO
 - Representar ou supervisionar a representação em juízo e em âmbito extrajudicial referente aos interesses 
e direitos do Poder Legislativo Municipal de Sertanópolis quando para isso for credenciado;
 - Propor ações judiciais e elaborar defesas e recursos em processos administrativos e judiciais;
 - Orientar, quanto aos aspectos da constitucionalidade e legalidade, as ações legislativas e administrativas 
da Câmara;
 - Prestar orientação técnica, através da emissão de parecer, quando solicitado, sobre questões de natureza 
jurídica inerente ao Legislativo Municipal;
 - Analisar e dar parecer jurídico nos procedimentos licitatórios;
 - Acompanhar junto aos órgãos públicos e privados as questões de ordem jurídica de interesse da Câmara;
 - Orientar quanto ao aspecto jurídico, os processos administrativos e sindicâncias instauradas pela Presi-
dência;
 - Acompanhar processos administrativos externos em tramitação no Tribunal de Contas, Ministério Público 
e outros órgãos da Administração Direta, Indireta ou de controle;
 - Analisar os contratos, convênios e outros instrumentos de acordo firmados pela Câmara Municipal;
 - Orientar a Mesa Executiva quanto à análise das proposições e requerimentos a ela apresentados;
 - Desenvolver, quando solicitado, estudos jurídicos das matérias em exame nas Comissões e no Plenário, 
com o intuito de subsidiar os autores e responsáveis pelos pareceres e debates;
 - Prestar consultoria referente ao processo legislativo, de modo a conformá-lo ao ordenamento jurídico e de 
acordo com as regras técnicas de elaboração legislativa;
 - Auxiliar na análise jurídica das proposições submetidas à Comissão de Constituição e Justiça, sob o 
prisma de sua legalidade e constitucionalidade;
 - Assessorar os trabalhos e elaborar relatórios conclusivos de Comissões Legislativas, quando estes exijam 
fundamentação jurídica;
 - Sugerir e recomendar providências para resguardar os interesses e dar segurança aos atos e decisões da 
Instituição;
 - Assessorar os vereadores e demais funcionários do legislativo nos assuntos jurídicos da Câmara;


