
• Para esta quarta-feira as condições atmosféricas se alteram 
no Paraná. Áreas de instabilidade associadas ao deslocamen-
to de uma frente fria possibilitam essa mudança principalmen-
te no sudoeste, no oeste e no sul ainda no período da manhã. 
A partir da tarde as áreas com chuvas  devem evoluir até as 
demais regiões paranaenses.

Mín:  12° C em Curitiba
Máx: 27° C em Londrina

Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 30,00 para entrega 
em Sertanópolis e R$ 50,00 nos demais municípios, pelos Correios (Edi-
ção Comercial - Consultar valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
22/05/19................................. R$ 69,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
22/05/19.................................R$ 26,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
22/05/19................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

PORTARIA Nº. 074/2019
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL, ES-
TADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 60 (SESSENTA) dias de Férias atinente aos períodos de 2017-2018 (trinta dias) e 2018-2019 
(trinta dias), ao (a) Servidor (a). CASSIA CRISTINA QUERION NOGUEIRA DA SILVA, ocupante da Função do Cargo de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COZINHEIRA, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 02 de março 
de 2015, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Hospital, cedido para a Autarquia Municipal de 
Educação, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 18 de maio de 2019 à 16 de julho de 2019, devendo retornar 
em sua atividade no dia 17 de julho de 2019, de acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de Alvorada do Sul Estado 
do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, aos vinte dias 
do mês de maio do ano de dois mil e dezenove.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretário Municipal de Saúde 

PORTARIA Nº. 075/2019
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL, ES-
TADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 15 (QUINZE) dias de Férias atinente ao período de 2014-2015 (quinze dias), ao (a) Servidor 
(a). MARCOS ANTONIO TANAJURA, ocupante da Função do Cargo de TÉCNICO EM INFORMÁTICA, pertencente ao 
quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 15 de agosto de 1988, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) 
Divisão de Recursos Humanos, pela Fundação Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 21 
de maio de 2019 à 04 de junho de 2019, devendo retornar em sua atividade no dia 05 de junho de 2019, de acordo com o 
Estatuto dos Servidores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, aos vinte e um 
dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove.

ANTONIO D. DOS SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretário Municipal de Saúde

ERRATA PORTARIA Nº. 054/2019
 Onde se lê: SÚMULA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA E AVALIADORA 
DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS E MOTORISTA
 Leia-se: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA E AVALIADORA DE PRO-
CESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
– AUXILIAR ADMINISTRATIVO E MOTORISTA
 O MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e com 
base na Lei 1463/2007 e alterações, e,
 Onde se lê: CONSIDERANDO, a necessidade de preenchimento de cargos de natureza essencial para 
os trabalhos da Prefeitura, suas respectivas Autarquias e Fundações Públicas (auxiliar administrativo, auxiliar de serviços 
gerais e motorista); 
 Leia-se: a necessidade de preenchimento de cargos de natureza essencial para os trabalhos da Prefeitura, 
suas respectivas Autarquias e Fundações Públicas (auxiliar administrativo e motorista); 
 CONSIDERANDO, o teor do Estudo de Necessidade para a realização do certame;
 CONSIDERANDO, o dever do gestor em oportunizar serviços públicos com qualidade;
 RESOLVE:
 Onde se lê: ARTIGO 1.º - Fica nomeada a Comissão Organizadora e Avaliadora para a realização de 
Processo Seletivo Simplificado – PSS (auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais e motorista), a qual será composta 
com a seguinte formação:
 Leia-se: Fica nomeada a Comissão Organizadora e Avaliadora para a realização de Processo Seletivo 
Simplificado – PSS (auxiliar administrativo e motorista), a qual será composta com a seguinte formação:

Comissão Organizadora e Avaliadora
Nome   Atribuição Cargo Exercido 
Ever Donizete Dugolin  Presidente  Oficial Adm/Agente Político
Paulo César dos Santos   Membro Técnico Administrativo
Robson Rodrigo Bortolucci  Membro Assessor Jurídico 
Luiz Carlos Pinheiro   Membro Agente de Urbanismo
Reservaldo Catelli  Membro Agente de Urbanismo
Roberto Carlos Martins  Membro  Motorista
Fernanda Alves Veras Nogueira Membro Professora/Secretária Interina Municipal de educação
Simone Valéria Garcia Búfalo Membro Professora
Anestaldo Albuquerque Fernandes Membro Técnico Tributário
 ARTIGO 2.º - Os membros da comissão deverão reunir-se em caráter de urgência, sob a coordenação do 
presidente, para as providências a eles atribuídas. 
 ARTIGO 3.º - Esta Portaria, entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 
 Alvorada do Sul, 21 de maio de 2019.
 ANDRÉ LUIZ DEBIÁSIO  MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
 Secretário de Administração  Prefeito Municipal

EXTRATO DE EDITAL Nº 014/2019 - ABERTURA DE PSS 002/2019 – PMAS
 O Município de Alvorada do Sul, através da Prefeitura Municipal, torna público que estarão abertas, no 
período de 22/05/2019 a 31/05/2019, as inscrições para provimento nos seguintes cargos na Administração Direta:

 1 – Requisitos para inscrição: Poderão se inscrever os candidatos que preencherem os requisitos constan-
tes do Edital.
 2 - Requisitos específicos: os constantes na tabela acima.
 3 – Procedimento para inscrições:
 As inscrições, inteiramente gratuitas, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 11h30min e das 13h às 
16h30min, por meio de preenchimento pelo candidato (ou procurador conforme constante no edital) da Ficha de Inscrição 
no seguinte endereço: sede da Prefeitura Municipal, Praça Prefeito Antônio Souza Lemos, nº 32 – Divisão de Recursos 
Humanos - Alvorada do Sul.
 4 – Classificação: Mediante prova objetiva e escrita para todos os cargos, prova de títulos somente auxiliar 
administrativo e prova prática somente para o cargo de motorista.
 5 – Data das provas: Dia 16/06/2019, às 09 horas, na Escola Municipal Semente do Saber em Alvorada do 
Sul - PR. Horário de abertura dos portões: 8h. Horário de fechamento dos portões: às 8h30min (IMPRORROGAVELMENTE).
 6 – Informações complementares: Informações a respeito do processo seletivo poderá ser obtida pelo tele-
fone n.º (43) 3157-1000 ou 3157-1027 ou na Divisão de Recursos Humanos do Município (43) 3157-1000. O Edital completo 
e seus anexos estão disponíveis no quadro de Editais da Prefeitura Municipal, da Divisão de Recursos Humanos e no site 
www.alvoradadosul.pr.gov.br.
 Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul, 21 de maio de 2019.

ANDRÉ LUIS DEBIÁSIO  - Secretário de Administração
EVER DONIZETI DUGOLIN - Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO 
 Comunicamos aos interessados que será disponibilizada a licitação a seguir: Pregão Presencial nº 
010/2019. OBJETO: SOLICITAR ABERTURA DE PROCESSO ADEQUADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL 
(ABRIDORA DE FIBRA, SILO PARA FLOCOS, EXAUSTOR), PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE 
EMPREGOS E RENDA DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL, edital acima será disponibilizado e poderá ser obtido atra-
vés do site www.alvoradadosul.pr.gov.br, quaisquer informações necessárias pelo fone (43) 3157-1006 OU 3157-1008 ou 
ainda pelo email: licitação@alvoradadosul.pr.gov.br. Serão respeitas as prerrogativas das Leis Complementares 123/2006 
e 147/2014. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 11 de junho de 2019 na sala de licitação da Prefeitura Municipal as 
09:00 (nove horas) da manhã. Alvorada do Sul - PR, 21 de maio de 2019. Roberes Rivelino da Silva – Pregoeiro 02/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019 – PMAS

 O Município de Alvorada do Sul - PR torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 27 de JULHO 
do ano de 2.019, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos  n° 32,  
em Alvorada do Sul , Paraná, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2019 para CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE 
IMÓVEL E EQUIPAMENTOS PÚBLICO, COM CLÁUSULA DE RETROCESSÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA  
“UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADOS (FRIGORÍFICO DE TILÁPIAS)”, COM A FINALIDADE DE GERAÇÃO 
DE EMPREGOS E RENDA; FOMENTO DA PRODUÇÃO DE PESCADOS EM TANQUES REDES, ESCAVADOS E OU-
TROS; DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA NO MUNICÍPIO; INCENTIVO E FOMENTO A AMPLIAÇÃO DA RENDA 
FAMILIAR RURAL; INCENTIVO AO TURISMO E AGRONEGÓCIO, COM FUNDAMENTO NA LEI 2.359/2017 – PROGEMA 
II (PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPRESGOS E RENDA NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL – PR - FASE II).
 LOCAL DO  OBJETO
 PR-090 – Km 14, Bairro Floresta, no município de Alvorada do Sul – Paraná.
 A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser 
adquirida no endereço acima indicado a partir do dia 23 de MAIO de 2019, no horário comercial. Informações adicionais, 
dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Te-
lefone (43) - 3157- 1006 – 1008, “e-mail” licitação@alvoradadosul.pr.gov.br.                 
 Alvorada do Sul, 22 de maio de 2019.

ROBERES R. DA SILVA - Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO 
 Comunicamos aos interessados que será disponibilizada a licitação a seguir: Pregão Presencial nº 
009/2019. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PODENDO SER EMPRESA OU ENTIDADE ASSOCIATIVA, 
PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ÁREA SOCIAL EM ATIVIDADES LIGADAS AS ÁREAS ESPORTIVAS, CULTURAL E 
RECREATIVA, BEM COMO OFICINAS DE MÚSICA, ARTE E ENTRETENIMENTO, DE MODO A ATENDER O PROGRAMA 
DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) edital acima será disponibilizado e poderá ser obtido atra-
vés do site www.alvoradadosul.pr.gov.br, quaisquer informações necessárias pelo fone (43) 3157-1006 OU 3157-1008 ou 
ainda pelo email: licitação@alvoradadosul.pr.gov.br. Serão respeitas as prerrogativas das Leis Complementares 123/2006 
e 147/2014. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 10 de junho de 2019 na sala de licitação da Prefeitura Municipal as 
09:00 (nove horas) da manhã. Alvorada do Sul - PR, 21 de maio de 2019. Roberes Rivelino da Silva – Pregoeiro 02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO Nº  49/2019
Pregão nº 6/2019

 PARTES: CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul E A CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  
E OU PESSOA FÍSICA EDITORA GRANDES SERTOES VEREDAS LTDA 

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO JORNA-
LÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PRFEITURA E SEUS DEPARTAMENTO E SECRETARIA, ORGÃO 
DE COOPERAÇÃO, AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESCOTO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PRODUÇÃO JOR-
NALÍSTICA PARA PRODUÇÃO DAS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL BEM COMO DE SEUS DEPARTAMENTO E 
SECRETARIA. VISANDO A DIVULGAR OS ATOS DO MUNICIPIO.
 VALOR: R$-88.800,00 Oitenta e Oito Mil e Oitocentos Reais
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática     Fonte de recurso      Natureza da despesa     Grupo da fonte
         1080            14.001.04.122.0002.2009             504                  3.3.90.39.00.00              Do Exercício
 DURAÇÃO: 14/05/2019 – ATÉ   13/05/2020
 DATA DA ASSINATURA: 14/05/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,14/05/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº  53/2019
Processo dispensa nº 41/2019

 PARTES: CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul E A CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  
E OU PESSOA FÍSICA A.E.S. MELHADO - CONFECÇÕES -ME 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 
AQUISIÇÃO DESTE OBJETO SE JUSTIFICA AO INTERESSE PÚBLICO PRESENTE NA NECESSIDADE DA UTILIZA-
ÇÃO DOS MATERIAIS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO INCEN-
TIVO A PRATICA DE ESPORTE, PROPORCIONANDPO MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES.
 VALOR: R$-17.100,50 Dezessete Mil e Cem Reais e Cinqüenta Centavos
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática     Fonte de recurso     Natureza da despesa     Grupo da fonte
         5780            23.002.27.812.0016.2050              504                   3.3.90.30.00.00             Do Exercício
         5970            23.004.27.812.0016.2052              504                   3.3.90.30.00.00             Do Exercício
 DURAÇÃO: 21/05/2019 – ATÉ   20/05/2020
 DATA DA ASSINATURA: 21/05/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,21/05/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº  51/2019
Processo dispensa nº 39/2019

 PARTES: CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul E A CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  
E OU PESSOA FÍSICA T. CALDAS BARBOSA - CONSTRUCOES 
 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REFORMA DOS BANHEIROS INTERNOS E EXTERNOS 
DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSITENCIA SOCIAL.
 VALOR: R$-32.986,99 Trinta e Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática     Fonte de recurso     Natureza da despesa      Grupo da fonte
         3515            16.004.08.244.0008.6031              934                   4.4.90.51.00.00             Do Exercício
 DURAÇÃO: 21/05/2019 – ATÉ   20/05/2020
 DATA DA ASSINATURA: 21/05/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,21/05/2019

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Nº014/2019

 SÚMULA: ABRE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS PARA ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DE FALTA DE PESSOAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL, e dá outras providências.
 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ALVORADA DO SUL, por delegação de poderes con-
feridos pelo Prefeito Municipal, e no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
 Abrir inscrições para o Processo Seletivo Simplificado - PSS 002/2019 - PMAS, para atender emergencialmente 
a necessidade de pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL  DE ALVORADA DO SUL, órgão da Administração Direta do Município 
de Alvorada do Sul-PR, divulga e estabelece normas específicas para o de Processo Seletivo Simplificado de provas e títulos, 
para contratação por tempo determinado, sem caráter de concurso público, para cargos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H e 
MOTORISTA 40H, observado o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e a Lei Municipal nº. 1463/2007 e suas 
alterações, bem como as normas contidas neste Edital.
 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 1.1 – O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção para cargo de Auxiliar Administrativa e Motorista, 
para atender necessidades da Prefeitura Municipal, do município de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, cuja organização e 
aplicação do Processo Seletivo Simplificado caberá à Comissão Organizadora e Avaliadora constituída através da Portaria nº 
054/2019, de 14 de maio de 2019. 
 1.2 – As contratações dos aprovados serão feitas por um período de até 01 (um) ano, prorrogável, caso haja 
necessidade e conveniência da Administração Pública, limitado ao mesmo prazo, ou seja, por até 01 (um) ano, não podendo o 
total do período da contratação exceder 02 (dois) anos.
 1.3 – O Município de Alvorada do Sul – PR, 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:

Emprego público Requisito 
específico

Carga 
horária

Nº de 
vagas

Cadastro de 
Reserva

Remuneração

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo 40h/s 01 C o n f o r m e 
necessidade

R$ 1.243,24

MOTORISTA Ensino Fundamental incomple-
to e CNH Categoria “D”

40h/s 02 C o n f o r m e 
necessidade

R$ 1.602,72

 1.6 - O cargo, a remuneração, a jornada laboral semanal, a escala de horários, o número de vagas, a escolarida-
de e seus pré-requisitos, bem como a descrição sumária das atribuições, competências e habilidades dos cargos, além de outras 
informações estão estabelecidos nos Anexo I e II, deste 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, podendo 
ser ampliada (conforme conveniência e necessidade da administração), 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, devidamente comprovadas;
 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 ou de qualquer incom-
patibilidade;
 IX – prova documental regular (original e uma cópia) das informações constantes da Ficha de Inscrição e do 
currículo;
 2.1.1 – Não será chamado a firmar contrato o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos requisitos 
exigidos para a contratação, estabelecidos neste Edital.
 2.2 - Os requisitos específicos:
 I – Auxiliar Administrativo: Ensino Médio Completo.
 II- Motorista: Ensino Fundamental incompleto e CNH Categoria “D”.
 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.
 3.1.1 – O Presente Edital está disponível para candidato interessado no quadro de Editais do Paço Municipal de 
Alvorada do Sul, no quadro de editais da Divisão de Recursos Humanos e no site www.alvoradadosul.pr.gov.br . 
 3.2 – O pedido de inscrição será efetuado exclusivamente na Divisão de Recursos Humanos, no período pre-
visto no CRONOGRAMA de anexo IX, pessoalmente ou por procurador (instrumento público com poderes específicos), através 
do Formulário de Pedido de Inscrição e Descrição de títulos (formulário VI e VII), das 08h às 11h30min e 13has 16h30min, no  
seguinte endereço: no Paço Municipal de Alvorada do Sul – PR, na Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos – nº 32, Centro.
 3.3 - Para inscrição, o candidato deverá, no período indicado:
 3.3.1 - 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 dos títulos, identidade e CPF, comprovante de endereço, dentro de um envelope A4 
assim identificado:

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2019
PREFEITURA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL – PR
DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO

 c) São considerados documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secre-
tarias de Segurança, Órgãos ou Conselhos de Classe, devendo ter foto, que deverá também ser apresentado no dia da prova.
 d) Entregar a Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada, juntamente com o currículo documentado, 
ou seja, fotocópia e original dos títulos que constam no item 6.2.
 3.3.2 - A Ficha de Inscrição e demais cópias dos documentos serão retidos pela Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo Simplificado, após sua autenticação.
 3.4 O candidato é responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição e por todos os documentos 
juntados, arcando o mesmo com as consequências de eventuais erros no preenchimento desses documentos.
 3.5 - As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-
se o Município 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.
 3.6 - Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.
 3.7 – Após preencher, assinar e entregar o Formulário específico o candidato receberá o respectivo comprovan-
te prévio de inscrição.
 3.8 – Não serão aceitas inscrições por via postal, fax ou correio eletrônico.
 3.9 – A classificação será obtida através da avaliação de currículos somente para os cargos de auxiliar adminis-
trativo, prova escrita para todos os cargos.
 3.10 - No caso de inscrição por procuração, o candidato deverá anexar o referido instrumento original, que 
deverá ser por meio exclusivamente público.
 4 – DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
 4.1 – As provas objetivas serão aplicadas no dia 16/06/2019 (dezesseis de junho de dois mil e dezenove), às 9 
(nove) horas, objetivas para todos os cargos.
 - Local: Escola Municipal Semente do Saber
 - Endereço: Rua Jose Januário da Silva n.820 
 -Horário de abertura dos portões: 8h
 - Horário de fechamento dos portões: às 8h30min (IMPRORROGAVELMENTE).
 - Horário de início das provas: 9 horas
 - Duração para realização das provas: 03 horas
 4.2 – Em hipótese alguma o candidato poderá prestar provas sem que esteja previamente confirmado o seu 
pedido de inscrição, formalizado através de publicação, conforme cronograma de anexo IX.
 5 – DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS
 5.1 – A relação nominal dos respectivos candidatos será comunicada por meio de publicação no mural de publi-
cações na sede da Secretaria, no Paço Municipal, na Divisão de Recursos Humanos, no site do município (www.alvoradadosul.
pr.gov.br) e no diário oficial.
 5.1.1 – As provas serão elaboradas e corrigidas pela Comissão Organizadora nomeada através da Portaria nº 
054/2019.
 5.2 – O candidato deverá comparecer ao local das provas escritas com antecedência mínima de trinta minutos 
do horário fixado (9 HORAS) 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 com foto atualizada, na forma do item 3.3.1, 
letra c.
 5.2.1 – Não será permitido o ingresso de candidatos, em hipótese alguma, no estabelecimento, após o fecha-
mento das portas/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 observa-
do o contido neste edital.
 5.2.4 – O horário de início 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 rompimen-
to 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 
do lado de fora da sala e nas demais formas previstas neste edital, 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, carteiras 
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 identifica-
ção 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 candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, telefones celulares, tablets, notebook, netbook, 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 acompanhado 
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-Resposta, 
devidamente assinado.
 5.12 – A falta da assinatura do candidato no seu Cartão-Resposta, o eliminara automaticamente do processo e 
não é obrigação do fiscal verificar se esta assinado.
 5.13 – Na correção do Cartão-Resposta, será atribuída nota zero à questão com mais de uma opção assinalada, 
sem opção assinalada ou com rasura.
 5.14 – Em nenhuma hipótese haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do candidato.
 5.15 – Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto de provas, após decor-
rida uma hora do início da mesma.
 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 – 
 6.1.1. – Será aplicada uma prova objetiva, classificatória e eliminatória, relativa as disciplinas constantes dos 
quadros a seguir, cujos programas constam do ANEXO III deste Edital:

MOTORISTA NÍVEL FUNDAMENTAL MOTORISTA
Disciplinas   Nº. de questões  Pontuação / Total
Português   05  0,20 cada, totalizando 1,00
Matemática   05  0,20 cada, totalizando 1,00
Conhecimentos Gerais  05  0,20 cada, totalizando 1,00
Conhecimentos específicos da área 10  0,20 cada, totalizando 2,00

TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Disciplinas   Nº. de questões  Pontuação / Total
Português   05  0,20 cada, totalizando 1,0
Matemática   05  0,20 cada, totalizando 1,0
Conhecimentos Gerais  10  0,20 cada, totalizando 2,0
Conhecimentos específicos da área 20  0,20 cada, totalizando 4,0
 6.1.2 – Serão automaticamente eliminados do Processo Seletivo Simplificado, os candidatos que obtiverem 
pontuação inferior a 2,0 (dois) na prova objetiva.
 6.1.3 – Somente serão analisados os títulos dos candidatos aprovados conforme o disposto no item 6.1.2.
 6.2 – DAS PROVAS DE TÍTULOS 
 6.2.1 – Serão considerados ainda 2,0 pontos de currículo (títulos), para o cargo de auxiliar administrativo, onde 
a pontuação do candidato será procedida de acordo com os termos estabelecidos na tabela que segue e somados a pontuação 
da prova escrita (objetiva):

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
NÍVEL MÉDIO    PONTUAÇÃO  VALOR MÁXIMO
Curso de Graduação   0,5 pontos por título 1,0
Curso de Pós-Graduação   1,0 ponto por título 2,0
Curso de Capacitação: realizado nos últimos 5(cinco) 
anos, independente da área, com no mínimo de 08 
horas de duração cada   0,25 pontos por título 2,0
Total máximo para contagem dos títulos:    2,0
 6.3- No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar o currículo documentado e as provas documentais 
de que trata o item 6.2 do presente Edital, em envelope que será lacrado no momento da inscrição, com a seguinte identificação:

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2019
PREFEITURA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL – PR
TITULOS

 6.4 - Serão consideradas provas documentais idôneas apenas aquelas regulares para comprovação de forma-
ção técnica e acadêmica (diploma ou certificado de conclusão de curso). Declarações, atestados ou protocolos serão devidamen-
te avaliados pela Comissão Julgadora, podendo ser descartados para fins de pontuação.
 6.5 - Todos os documentos que forem fornecidos para fins de pontuação por títulos deverão ser fornecidos 
através do original e uma cópia simples, que será autenticada pelo servidor municipal quando da inscrição.
 6.6 - A seleção e classificação consistirá na somatória das notas da prova objetiva com as notas obtidas pelos 
títulos, somente para os cargos de auxiliar administrativo.
 6.7 – Para os cargos de motorista, a seleção e classificação consistirá na somatória da prova objetiva e da prova 
prática.
 6.8– Os critérios de desempate são os estabelecidos neste Edital.
 6.9 – Qualquer dúvida serão decidas pela Comissão Organizadora e Avaliadora instituída pela Portaria nº 
54/2019.
 7 – DA PROVA PRÁTICA
 7.1 – A Prova Prática terá caráter eliminatório e classificatório e será aplicada ao cargo de Motorista Categoria “D”.
 7.1.2 - A prova prática constará de 50 (cinquenta) pontos. Para ser aprovado, o candidato deverá obter no 
mínimo 25 (vinte e cinco) pontos. Será eliminado o candidato que não atingir os 25 (vinte e cinco) pontos ou cometer infração 
considerada eliminatória.
 7.1.3 - A prova prática será realizada às 8 h no dia 29 de junho de 2019.
 7.1.4 - Os candidatos ao cargo de Motorista Categoria “D” deverão apresentar para realização da Prova Prática 
a Carteira Nacional de Habilitação que esteja dentro do seu prazo de validade. Caso contrário não prestará a prova prática e será 
eliminado.
 7.1.5- Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada. Seja qual for o motivo alegado. O candidato não po-
derá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência ou atraso. O não compa-
recimento à prova no horário determinado neste Edital, por qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência e resultará na 
eliminação. Não será aplicada prova fora do dia, horário e locais designados neste Edital.
 7.1.6- Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (contusões, luxações, etc.) que impossibilitem o 
candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir, ou que lhe diminuam a capacidade físico-orgânica, não serão 
considerados para fins de tratamento diferenciado ou repetir a prova e nem lhe conferem o direito de realizar a prova em outra 
oportunidade.
 7.1.7- Em razão de condições climáticas, a critério da Comissão Coordenadora e Fiscalizadora do Processo 
Seletivo Simplificado, a Prova Prática poderá ser cancelada ou interrompida. Em caso de adiamento da prova, a nova data será 
marcada e divulgada através de Edital.
 7.1.8- A Prova Prática consistirá de avaliação dos conhecimentos inerentes ao desempenho do cargo para o 
qual o candidato se inscreveu e poderá atingir, no máximo, 50 (cinquenta) pontos, conforme abaixo estipulado:
 7.1.9 - A Prova Prática para o cargo de Motorista Categoria "D", será realizada através de examinador(es), que 
durante o percurso utilizara(ão) o sistema de avaliação praticado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Paraná – DETRAN/
PR, em percurso pré-estabelecido, onde serão avaliados os seguintes itens: 1-Verificação de equipamentos obrigatórios e con-
dições do equipamento antes da saída; 2- Condução no trânsito; 3- Condução do equipamento; 4- Operação dos acessórios do 
equipamento; 5- Obediência às Leis do trânsito e noções básicas de mecânica.
 7.2 - INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
 7.2.1 - Os candidatos realizarão a Prova Prática individualmente no horário previsto neste Edital.
 7.2.2- Durante a realização da Prova Prática é vedada a qualquer candidato e/ou acompanhante do teste (de-
vidamente autorizado pela Comissão Organizadora) a utilização de aparelhos telefônicos, câmeras/filmadoras, ou quaisquer 
aparelhos eletrônicos. Somente à Comissão Organizadora é autorizado o registro fotográfico da Prova Prática para fins de 
comprovação e instrução do Processo Seletivo.
 7.2.3- No desenvolvimento da Prova Prática, cada candidato será avaliado pela Comissão Auxiliar, através de 
itens constantes em uma Ficha de Avaliação elaborada para esta finalidade.
 7.2.4-A prova prática será realizada pelos candidatos classificados, por ordem alfabética.
 7.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
 7.3.1.A Prova Prática será avaliada com base nos seguintes critérios:
ITENS QUESITOS A SEREM AVALIADOS  PONTUAÇÃO
1 Verificação de equipamentos obrigatórios 
 e condições do equipamento antes da saída  10 pontos
2 Condução no trânsito   10 pontos
3 Condução do equipamento   10 pontos
4 Operação dos acessórios do equipamento  10 pontos
5 Obediência às Leis do trânsito e noções básicas de mecânica 10 pontos
 7.3.2- O candidato será considerado aprovado na Prova Prática se obtiver, no mínimo, 25 (vinte e cinco) pontos 
na soma dos itens de avaliação acima previstos.
 7.3.3-Caso o candidato queira desistir de realizar a Prova Prática, após haver assinado a Lista de Presenças, o 
candidato assinará um termo de desistência
 7.3.4- O candidato que obtiver pontuação inferior a 25 pontos ou cometer infração eliminatória na Prova Prática 
será desclassificado do PSS estando assim nula sua nota da Avaliação de Títulos e Tempo de Serviço.
 7.4 - LOCAL DE APRESENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE MOTORISTA:
 7.4.1 -Para a Prova prática os candidatos deverão se apresentar na Garagem Municipal, situada à Rua Paulo 
Bavia, s/n, no dia 29 de junho de 2019, às 7h30min, com início às 8h. 
 7.4.2- Os candidatos deverão se apresentar com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado, 
onde serão conduzidos ao local apropriado à realização da prova prática.
 7.4.3- O trajeto será definido pela Comissão Organizadora, por ocasião da realização da prova prática.
 8 - DOS RECURSOS
 8.1 - Quanto ao edital, inscrições e resultado do certame: os recursos deverão ser apresentados nos termos do 
item 8.4, nos prazos e datas previstas no cronograma de anexo IX.
 8.2 - 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 Secretaria, do Paço Municipal, da Divisão de 
Recursos Humanos, no Diário Eletrônico e no site oficial do Município (www.alvoradadosul.pr.gov.br)na data prevista no crono-
grama do anexo IX;
 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;


