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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº. 001/2019 
 O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE DE PRIMEIRO DE MAIO/PR- CMDCA, no uso da atribuição que lhe é conferido pela 
Lei Municipal Nº 313/2008, torna público a RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº. 001/2019 do Processo de 
Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar - Quadriênio 2020/2024. 
  1. No item 6.2. 
 ONDE SE LÊ: 
 6.2. A homologação final da etapa referente à realização da prova do Processo de Sele-
ção está prevista para o dia 04/07/2019. 
 LEIA-SE: 
 6.2. A homologação final da etapa referente à realização da Prova de Conhecimento do 
processo de escolha de membro para o Conselho Tutelar – Gestão 2020/2024, está prevista para o dia 
08/07/2019. 
 2. No item 6.3. 
 ONDE SE LÊ: 
 6.3. A convocação para o processo eleitoral se dará no dia 05/07/2019 através de edital 
específico, no qual informará o dia, horário e local para a realização de reunião com os candidatos 
classificados para as eleições. 
 LEIA-SE: 
 6.3. A convocação para o processo eleitoral se dará no dia 10/07/2019 através de edital 
específico, no qual informará o dia, horário e local para a realização de reunião com os candidatos 
classificados para as eleições. 
 Primeiro de Maio/PR, 02 de Julho de 2019. 

Renato Luiz Reis 
Presidente do CMDCA 

COMUNICADO 
 Gabarito preliminar retificado das questões objetivas do Processo de escolha de membro 
para o Conselho Tutelar – Gestão 2020/2024 
 Comunicamos a todos os interessados que, nesta data, foi republicado o gabarito pre-
liminar das questões objetivas da Prova de Conhecimento do Processo de escolha de membro para 
o Conselho Tutelar, em face de equívoco na indicação da alternativa apontada como correta para a 
questão nº 16 integrante da Prova de Conhecimento – questão objetiva. Abaixo, informa-se o gabarito 
correto das questões objetivas: 
 Nº QUESTÃO            RESPOSTA                        Nº QUESTÃO           RESPOSTA 
 1  B   11  B 
 2  A   12  C 
 3  D   13  D 
 4  A   14  A 
 5  B   15  B 
 6  D   16  D 
 7  B   17  A 
 8  C   18  D 
 9  C   19  C 
 10  A   20  D 
 Por se tratar de erro material e sanável até a divulgação do resultado preliminar da prova 
de conhecimento, afirmamos que a correção será realizada com base neste gabarito retificado, que 
estará disponível no site www.primeirodemaio.pr.gov.br, e que deve ser considerado pelos candidato(a)
s para todos os efeitos. O prazo para solicitação de recurso iniciará a partir da presente data para. 
 Primeiro de Maio/PR, 02 de Julho de 2019. 

Renato Luiz Reis 
Presidente do CMDCA 

PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR – GESTÃO 2020 – 2024 
Resultado das notas preliminares da prova de conhecimento – questões objetivas e questão 

dissertativa 

Ratificação de DISPENSA DE LICITAÇÃO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2019
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019
  RATIFICO o presente processo de Dispensa de Licitação, conforme despacho exarado 
pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e conforme consta no.
 Amparo Legal: Art. 24, inciso X, da Lei Federal n.º 8.666/93
 Ordenador da Despesa: Edson Vieira Brene
 Valor total: R$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais)
 Dotação Orçamentária:

Departamento de Saúde
Red.  Órgão/Funcional Programática Especif. de Bens e Serv. Elemento de Despesa Fonte
220      07.001.10.301.0007.6.027          Outros Serv. Terceiros PF      3.3.90.36.00.00 1000
218      07.001.10.301.0007.6.027          Outros Serv. Terceiros PF      3.3.90.36.00.00 1303
 Vigência: 12 (doze) meses
 Condição de Pagamento: 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.400,00 (um mil 
e quatrocentos reais);
 OBJETO: Locação de imóvel localizado na Praça Brasilio de Araújo, nº 13, nesta cidade, 
de propriedade da Sra. Iraci de Almeida Goes, conforme matrícula do RI nº 6/2.122, para Atender o 
Departamento Municipal de Saúde
 Locatário: Iraci de Almeida Goes, inscrito no CPF/MF sob nº. 728.253.839-53.
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 01 de julho de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº  63/2019
Pregão nº 11/2019

 PARTES: CONTRATANTE Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul - PR E A 
CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPA-
MENTOS HOSPITALARES - EIRELI 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO CONVENIO SESA/
FUNSAUDE Nº 1192/20173
 VALOR: R$-1.308,00 Um Mil, Trezentos e Oito Reais
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         2391              52.005.10.302.0022.2127         803                    4.4.90.52.00.00         Do Exercício
 DURAÇÃO: 01/07/2019 – ATÉ   28/09/2019
 DATA DA ASSINATURA: 01/07/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,01/07/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº  64/2019
Pregão nº 11/2019

 PARTES: CONTRATANTE Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul - PR E A 
CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODU-
TOS HOSPITALARES 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO CONVENIO SESA/
FUNSAUDE Nº 1192/20173
 VALOR: R$-34.510,00 Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Dez Reais
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         2391          52.005.10.302.0022.2127          803                  4.4.90.52.00.00           Do Exercício
 DURAÇÃO: 01/07/2019 – ATÉ   28/09/2019
 DATA DA ASSINATURA: 01/07/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,01/07/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº  65/2019
Pregão nº 11/2019

 PARTES: CONTRATANTE Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul - PR E A 
CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA R. A. MARTINS DISTRIBUIDORA ME 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO CONVENIO SESA/
FUNSAUDE Nº 1192/20173
 VALOR: R$-26.790,00 Vinte e Seis Mil, Setecentos e Noventa Reais
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         2391          52.005.10.302.0022.2127          803                   4.4.90.52.00.00          Do Exercício
 DURAÇÃO: 01/07/2019 – ATÉ   28/09/2019
 DATA DA ASSINATURA: 01/07/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,01/07/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº  66/2019
Pregão nº 11/2019

 PARTES: CONTRATANTE Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul - PR E A 
CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA V.L. FUZETI - COMERCIAL - ME 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO CONVENIO SESA/
FUNSAUDE Nº 1192/20173
 VALOR: R$-12.800,00 Doze Mil e Oitocentos Reais
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         2391          52.005.10.302.0022.2127          803                    4.4.90.52.00.00         Do Exercício
 DURAÇÃO: 01/07/2019 – ATÉ   28/09/2019
 DATA DA ASSINATURA: 01/07/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,01/07/2019

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2018 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Processo dispensa Nº. 9/2018.

 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: MEGGA VISUAL LTDA INSCRITO SOB CNPJ Nº. 04.275.684/0001-95
 PROCESSO DISPENSA:9/2018
 CONTRATO: 22/2018
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         1110          52.001.10.302.0022.2076         303                   3.3.90.39.00.00           Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 22/2018 nas 
condições previstas na legislação vigente. 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de sete 
de maio de 2019 para 07 de maio de 2020.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ANTERIOR-
MENTE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 
 DATA DE ASSINATURA: 07/05/2019 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 007/2019 
 ABRE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDER 
ÀS NECESSIDADES DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
ALVORADA DO SUL.
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE, no uso de suas atribuições legais,
 RESOLVE:
 Abrir inscrições no Processo Seletivo Simplificado – PSS, para atender emergencialmen-
te a necessidade de suprimento de pessoal da Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul, 
órgão da Administração Indireta do Município de Alvorada do Sul-Pr., e divulga e estabelece normas 
específicas para abertura de Processo Seletivo Simplificado  de provas, para contratação, por tempo 
determinado, sem caráter de concurso, para diversos cargos, com Formação de Cadastro Reserva, 
para atender necessidades da Fundação, observado o disposto no inciso IX, do artigo 37 da Constitui-
ção Federal, nos termos da Lei Municipal nº. 1463/2007, bem como as normas contidas neste Edital.
 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 1.1 – O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção para cargo de: Agente de 
Endemias e Agente Comunitário de Saúde, para atender necessidades da FMS, cuja organização e 
aplicação do Processo Seletivo Simplificado caberá a Comissão Especial constituída através da Porta-
ria n. 094/2019 de 10 de junho de 2019.
 1.2 – As contratações serão feitas por um período de até 01 (um) ano, prorrogável por 
igual período, caso haja necessidade, e conveniência da Administração Pública.
 1.3 – A Fundação, 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:

* com adicional de insalubridade 20% e demais incentivos legais.
 1.6 - O cargo, a remuneração, a carga horária semanal, o número de vagas, a escolarida-
de / pré-requisitos estão estabelecidos nos Anexo I e II, deste Edital.
 1.7 - A descrição sumária das atribuições, competências e habilidades dos cargos deste 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, além de outras informações, constante no Anexo 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 estabelecido para o Cargo, desde que atendidas as seguintes exigências:
 I - nacionalidade brasileira;
 II - gozo dos direitos políticos;
 III - quitação com as obrigações militares (sexo masculino);
 IV- nível de escolaridade e experiência compatíveis ao exercício do emprego público;
 V - idade mínima de 18 anos;
 VI – habilidade geral ao exercício do emprego público;
 VII – boa saúde física e mental;
 VIII – não estar incompatibilizado para serviço público em razão de penalidade sofrida;
 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 qual-
quer um dos requisitos exigidos para a contratação, estabelecidos neste Edital.
 2.2 - Os requisitos específicos 
Agente de Endemias e Agente Comunitário de Saúde Ensino Médio Completo
 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 
da Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul, na Divisão de Recursos Humanos e site www.alvoradado-
sul.pr.gov.br . 
 3.2 - O pedido de inscrição será efetuado exclusivamente na Divisão de Recursos Huma-
nos, no período de 04/07/2019 a 16/07/2019, previsto no CRONOGRAMA de anexo VII, pessoalmente 
ou por procurador (instrumento público com poderes específicos), através do Formulário de Pedido de 
Inscrição (formulário VI), das 08h às 11h30min e 13h às 17h, no seguinte endereço: no Paço Municipal 
de Alvorada do Sul – PR, na Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos – nº 32, Centro.
 3.2.1 - A inscrição encerra no dia 16 DE JULHO DE 2019 AS 16h30min. 
 3.3 - Para inscrição, o candidato deverá, no período indicado:
 3.3.1 - Apresentar-se no endereço citado no item 3.2 deste Capítulo:

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2018 - OBJETO DA LICITAÇÃO
 Processo dispensa Nº. 12/2018.

 CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: MEGGA VISUAL LTDA INSCRITO SOB CNPJ Nº. 04.275.684/0001-95

 a) ler as informações relativas ao Processo Seletivo Simplificado 
e preencher a Ficha de Inscrição;
 b) estar munido de cópias de documentos para inscrição, 
identidade, CPF e comprovante de escolaridade do Ensino Médio, dentro de 
um envelope A4 identificado. São considerados documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas 
de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das 
Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Iden-
tidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento 
de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc; Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 
9.503/97), que deverá também ser apresentado no dia da prova; 
 c) entregar a Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada; juntamente com a 
ficha de avaliação preenchida e devidamente documentada e 
 d) Comprovação de escolaridade para cada cargo, sendo a mínima exigida a conclusão 
do 2º Grau.
 3.3.2 - A Ficha de Inscrição será retida pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo 
Simplificado, após sua autenticação.
 3.4 O candidato é responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, arcan-
do o mesmo com as conseqüências de eventuais erros no preenchimento desse documento.
 3.5. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal 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 comprovante prévio de inscrição.
 3.8 – Não serão aceitas inscrições por via postal, fax ou correio eletrônico.
 3.9 – A classificação será obtida pela avaliação escrita objetiva aos cargos de Agente de 
Endemias e Agente Comunitário de Saúde;  
 3.10 - No caso de inscrição por procuração, deverá anexar referido instrumento, que 
deverá ser exclusivamente público.
 4 – DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
 4.1 – As provas objetivas serão aplicadas no dia 28/07/2019 (vinte e oito de julho 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 no mural da sede da Prefeitu-
ra da lista de inscritos, bem como no Diário Oficial do Município, no sítio www.alvoradadosul.pr.gov.br.
 5 – DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS
 5.1 – A relação nominal dos respectivos candidatos será comunicada por meio de publi-
cação no mural na sede da Prefeitura, diário oficial e internet www.alvoradadosul.pr.gov.br 
 5.1.1 – As provas serão elaboradas e corrigidas pela Comissão Especial, nomeada atra-
vés da Portaria nº. 094/2019 de 10 de junho de 2019. 
 5.2 – O candidato deverá comparecer ao local das provas escritas com antecedência 
mínima de trinta minutos do horário fixado para o fechamento da sala de aplicação das provas, conside-
rado o horário de Brasília-DF, munido de caneta esferográfica (tinta azul ou preta) e de seu documento 
de identificação.
 5.2.1 – Não será permitido o ingresso de candidatos, em hipótese alguma, no estabeleci-
mento, após o fechamento dos portões.
 5.2.2 – Após identificado e instalado em sala de provas, o candidato não poderá consultar 
ou manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguardar o horário de início das provas.
 5.2.3 – Fechados os portões, iniciam-se os procedimentos operacionais relativos ao PSS 
no qual será observado o contido neste edital.
 5.2.4 – O horário 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 rompimento do lacre dos malotes, mediante Termo Formal, e na presença de, no mínimo, 
dois candidatos.
 5.4 – Somente será admitido à sala de provas o candidato cujo nome constar da relação 
de inscritos publicada conforme previsto neste edital e munido do original de seu Documento Oficial de 
Identidade, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas.
 5.4.1 – São considerados documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identi-
dade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações 
Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade forne-
cidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade 
como, por exemplo, as Carteiras do COREN; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97), que deverá também ser 
apresentado no dia da prova;
 5.4.2 – Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, car-
teiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade 
e nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados.
 5.4.3 – Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com 
clareza, a identificação do candidato e deverão conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia e data de 
nascimento.
 5.5 – Durante as provas não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação 
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, máquinas 
calculadoras (também em relógios) e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, Walkman, 
gravador ou qualquer outro receptor de mensagens.
 5.5.1 – Os pertences pessoais, inclusive aparelho celular, deverão ser entregues aos 
fiscais de sala e ficarão retidos durante todo o período de permanência dos candidatos em sala.
 5.6 – É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando arma.
 5.7 - Após identificado e instalado em sala de provas, o candidato somente poderá ausen-
tar-se acompanhado do fiscal de sala.
 5.8 – Somente serão permitidos assinalamentos nos Cartões - Respostas feitos pelo pró-
prio 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 automati-
camente do processo.
 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 – Os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto de provas, após decorrida 
uma hora do início da mesma, por motivo de segurança.
 5.16 – Não será permitido, em nenhuma hipótese, o ingresso ou a permanência de pes-
soas estranhas ao processo seletivo no estabelecimento de aplicação das provas.
 6 – DAS PROVAS
 6.1 – DAS PROVAS ESCRITAS – para TODOS OS CARGOS.
 6.1.1. – Será aplicada uma prova objetiva, classificatória e eliminatória, relativa a conhe-
cimento especifico na área de atuação, cujos programas constam do ANEXO III deste Edital:
 TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
 Disciplinas   Nº. de questões   Pontuação / Total
 Português   05        0,25 cada, totalizando 1,25
 Matemática   05        0,25 cada, totalizando 1,25
 Conhecimentos Gerais  10        0,25 cada, totalizando 2,50
 Conhecimentos específicos da área 20        0,25 cada, totalizando 5,00
 6.1.2 – Serão automaticamente eliminados do Processo Seletivo Simplificado, os candi-
datos que obtiverem pontuação igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) dos pontos obtidos na 
prova objetiva.
 6.2 - No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar o currículo documentado e 
as provas documentais de que trata os itens 6.2 do presente Edital, em envelope que será lacrado no 
momento da inscrição.
 7 - DOS RECURSOS
 7.1 - quanto às provas objetivas:
 a) os gabaritos e as questões das provas escritas aplicadas, para fins de recursos, serão 
disponibilizados, pela comissão organizadora do concurso, nomeada para este fim, no mural da sede da 
Prefeitura a partir do primeiro dia útil após a aplicação das provas e durante o período previsto para recurso;
 b) admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada candidato, relativamente ao 
gabarito divulgado ou ao conteúdo das questões, desde que devidamente fundamentado;
 c) se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos a ela correspondentes 
serão atribuídos a todos os candidatos que prestaram a prova, independentemente da formulação de recurso;
 d) se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modificação do gabarito 
divulgado antes dos recursos, a prova será corrigida de acordo com o gabarito definitivo, não se admi-
tindo recurso dessa modificação decorrente das impugnações.
 7.1.1 - O recurso deverá ser apresentado:
 a) datilografado ou digitado, em folha dirigida a comissão;
 b) um para cada questão recorrida;
 c) sem formalização de processo;
 d) até dois dias úteis, contados a partir da divulgação do gabarito e das questões da prova;
 e) dentro do prazo recursal, entregue no setor de protocolo da Prefeitura Municipal;
 f) os recursos serão julgados pelo Diretor Superintendente da Fundação de Saúde;  
 7.2 – Serão, desconsiderados, os recursos remetidos por via postal, via fax ou via correio 
eletrônico.
 7.3 - A decisão dos recursos será dada a conhecer, coletivamente, por meio de Edital a 
ser publicado no mural da PMAS e/ou internet.
 8 – DA CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIO DE DESEMPATE
 8.1 – A apuração da nota final PARA TODOS OS CARGOS, será a soma dos pontos 
obtidos na prova objetiva.  
 8.2 – A classificação final do candidato no processo seletivo simplificado será decorrente 
do somatório dos pontos por ele obtido.
 8.3 – Ocorrendo empate, o desempate beneficiará o candidato mais idoso e com maior 
numero de filhos vivos.
 8.4 – Em hipótese alguma haverá classificação de candidatos considerados eliminados 
no processo seletivo simplificado.
 8.5 – O resultado final do PSS será homologado pelo Diretor Superintendente e publicado 
no mural da Sede da Prefeitura e divulgado nos meios de comunicação local, não se admitindo recurso 
desse resultado.
 9 – DA CONTRATAÇÃO
 9.1 – Serão classificados no PSS apenas os candidatos que, por sua nota na prova obje-
tiva tenha alcançado a nota mínima (50%) PARA TODOS OS CARGOS.
 9.2 – Os candidatos classificados serão convocados para contratação através de publicação 
no mural da PMAS, ou por meio de telefone, fax, e-mail, ou correspondência enviada ao endereço constante 
da ficha de inscrição do candidato, devendo este se apresentar ao local indicado na comunicação.
 9.3 – O não-pronunciamento do candidato convocado para contratação no prazo de cinco 
dias úteis, contados a partir da publicação, permitirá a divisão de Recursos Humanos que o convocou 
excluí-lo do processo.
 9.4 – No período de doze meses contados da homologação, caso haja rescisão contratual, 
poderão ser chamados para contratação candidatos classificados, quantos se fizerem necessários, ob-
servando-se rigorosamente a ordem de classificação e o limite legal de contratações para o cargo/função.
 9.5 – A contratação, cujo instrumento será assinado pelo Diretor Superintendente, fica 
condicionada ao atendimento das condições constitucionais e legais.
 9.6 – O candidato contratado submeter-se-á a regime especial, conforme dispõe a Lei 
Municipal nº 1463/2007.
 9.7 – O candidato deverá manter atualizado seu endereço na PMAS, enquanto estiver 
participando do processo seletivo simplificado.
 9.8 – O candidato poderá quando chamado requerer seu reposicionamento ao final da fila 
de classificação.
 10 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA
 10.1 - As vagas para Formação do Cadastro Reserva, constante deste edital, serão pre-
enchidas de acordo com a necessidade da administração, obedecendo a ordem de classificação, de 
cada localidade.
 10.2 – Será publicado relação geral nominal dos classificados em ordem decrescente de 
pontuação, que servirá de parâmetro para utilização no cadastro reserva.
 11 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 11.1 – As despesas porventura decorrentes da participação em todas as etapas e procedi-
mentos do PSS de que trata este Edital correrão por conta da FMS do Município de Alvorada do Sul - Pr.
 11.2 – Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativos à classificação 
ou notas de candidatos, valendo, para tal fim, os resultados publicados no mural da sede da Prefeitura.
 11.3 – Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões 
relativos a notas de candidatos eliminados.

PORTARIA Nº. 4.226, DE 02 DE JULHO DE 2019
 Declara ponto facultativo o dia 03 de julho de 2019, no período da manhã, 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 Sra. Vitória Anizelli, ocorrido no dia 02 de julho de 2019, 
genitora de 02 (dois) funcionários públicos municipais; 
 Considerando que os funcionários, em sinal de respeito e consideração, queiram acom-
panhar o velório e o sepultamento da falecida, que ocorrerá as 10h00min do dia 03/07/2019.
 RESOLVE: 
 Art. 1º Declarar ponto facultativo o dia 03 de julho de 2019, no período da manhã, apenas 
no Prédio da Prefeitura Municipal.
 §1° Os serviços no prédio da Prefeitura Municipal voltam a funcionar as 13h00min.
 §2° Os demais setores terão seu funcionamento normal.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 02 de julho de 2019.

Kamyla Zaniboni de Aguiar
Secretária de Administração e Recursos Humanos 

 PROCESSO DISPENSA:12/2018
 CONTRATO: 19/2018
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
        1260          62.001.12.365.0010.2092         102                   3.3.90.39.00.00           Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 19/2018 nas 
condições previstas na legislação vigente. 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de três 
de maio de 2019 para 03 de novembro de 2019.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ANTERIOR-
MENTE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 
 DATA DE ASSINATURA: 03/05/2019 


