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AVISO DE LICITAÇÃO Nº 004/2020
Pregão Presencial nº 001/2020

 O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, no exercício das atri-
buições que lhe confere a Portaria nº. 002/2020, de 03/01/2020, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 17/01/2020 às 09 horas, no endereço sito a Rua Santo Inácio, 
161, FLORESTÓPOLIS – PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, 
conforme especificado no Edital de Licitação nº 004/2020 na modalidade de Pregão Presencial n. 
001/2020.
 Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado ou 
através do link: http://portal.florestopolis.pr.gov.br/.
 Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada na confecção de cadernos/
agendas pedagógicas personalizadas para a Secretaria de Educação do município de Florestópolis-Pr.
 Valor Total Máximo: R$ 11.211,00 (Onze Mil Duzentos e Onze Reais).
 FLORESTÓPOLIS, 06 de janeiro de 2020.

Devanir de Abreu
Pregoeiro

DECRETO N º 002/2020
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso das 
suas Atribuições que lhe confere o artigo 60, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Florestópolis, 
DECRETA:
 Artigo 1º - O percentual para reajuste dos tributos municipais, bem como alvará de licen-
ça, para o exercício de 2020, será na ordem de 3,91% (três vírgula noventa e um por cento) consoante 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.
 Artigo 2º - Fica determinado que a Taxa de Localização e Funcionamento (Alvará de 
Licença) terá seu vencimento para 12 de março de 2020, emitido em quota única.
 § 1º - O ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) terá vencimento à partir 
de 10 de abril de 2020, emitido em 05 (cinco) parcelas, com possibilidade de pagamento integral com 
20% (vinte por cento) de desconto, na data do primeiro vencimento.
 § 2º - O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) terá vencimento à partir de 15 de maio 
de 2020, emitido em 08 (oito) parcelas, com possibilidade de pagamento integral com 30% (trinta por 
cento) de desconto, na data do primeiro vencimento;  15% (quinze por cento) de desconto, na data do 
segundo vencimento.
 Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na presente data.
 Artigo 4º - Revogam-se as disposições contrárias
 Florestópolis, 06 de janeiro de 2020.

NELSON CORREIA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 03/2020
 SÚMULA: CANCELA A LEI Nº 1.513/2019.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS – PR, amparado pelo disposto no artigo 
60, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Florestópolis; DECRETA:
 Artigo 1º - Fica cancelada a Lei nº 1.513/2019.
 Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Artigo 3º - Revogam-se as disposições em sentido contrário.
 Florestópolis, 06 de janeiro de 2020.

NELSON CORREIA JUNIOR
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 04/2020
 SÚMULA: FERIADO MUNICIPAL.
 OPREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 60, inciso VI, da lei Orgânica do Município de Florestópolis – PR, 
DECRETA:
 Artigo 1º - O feriado que deverá ser respeitado no Município de Florestópolis, no ano de 
2020, será o do dia 24 de junho, quarta-feira, em comemoração ao dia de São João Batista (Padroeiro 
da cidade).
 § 1º – Na data acima indicada, os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação 
de serviço, deverão permanecer com as portas fechadas, ressalvadas os permitidos por Lei. 
 § 2º - Nas repartições públicas não haverá expediente nesta data.
 Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 Artigo 3º - Revogam-se as disposições em sentido contrario.
 Florestópolis, 06 de Janeiro de 2020.

NELSON CORREIA JUNIOR
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 05/2020
 SÚMULA: CANCELA O DECRETO Nº 119/2019.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, amparado pelo 
disposto no artigo 60, inciso VI da lei Orgânica do Município de Florestópolis; DECRETA:
 Artigo 1º - Fica cancelado o Decreto nº 119/2019.
 Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Artigo 3º - Revogam-se as disposições em sentido contrário.
 Florestópolis, 06 de Janeiro de 2020.

NELSON CORREIA JUNIOR
Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES
 O MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL, Estado do Paraná, por meio de sua Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente - SEMA, em cumprimento aos dispositivos legais previstos no arti-
go 7º, da Lei 1.528/2008 (Código de Posturas do Município), NOTIFICA todos os PROPRIETÁRIOS 
DE TERRENOS, situados dentro do perímetro urbano e demais zonas de expansão do município, 
que estará aplicando as sanções legais (multa e taxa pela execução dos serviços) pelo descum-
primento da obrigatoriedade de conservação, limpeza e roçada dos imóveis, inclusive de suas 
áreas destinadas à passeio público (calçada) e regiões fronteiriças dos mesmos. Esta notificação 
entra em vigor a partir da data de sua publicação. Alvorada do Sul, 06 de janeiro de 2020. Ever D. 
Dugolin – Secretário Municipal de Meio Ambiente. Valor da Multa 1 a 30 URMA/ Taxa de limpeza 
R$ 2,00 (dois reais) /m², acrescido de 10% taxa administração. Valor de 1 URMA = R$ 86,68

NOTIFICAÇÃO PARA PROPRIETÁRIOS OU RESPONSÁVEIS POR IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE 
ALVORADA DO SUL

 O Município de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, por meio de sua Fundação Municipal 
de Saúde, em cumprimento aos dispositivos legais previstos no artigo 4º da Lei Municipal 1.961/2013, 
NOTIFICA os proprietários ou responsáveis pelos imóveis, situados dentro do perímetro urbano e de-
mais zonas de expansão urbana do município (chácaras, condomínios, etc...), que deverão tomar todas 
as medidas necessárias para evitar a formação de focos de insetos e erradicar potenciais criadouros 
em seus imóveis, em especial de insetos vetores de doenças humanas, tais como: Dengue, Chikun-
gunya, Zica, Febre Amarela Urbana, Leishmaniose, Doença de Chagas entre outras. Informa ainda 
que o descumprimento desta, acarretara aplicação de multa de 10 URMAS (Unidade de Referência 
do Município). Informações poderão ser obtidas através do e-mail: denguealvo@hotmail.com; Fone 
(43) 3157-1067 (Equipe de Endemias), denúncias pelo site www.alvoradadosul.pr.gov.br, link serviços 
Online aba requerimentos (Abertura de Processos), ou pelo telefone supramencionado. Alvorada do 
Sul, 06 de janeiro de 2020. Valteir Aparecido Bazoni – Secretário Municipal de Saúde; Valor de 1 URMA 
= R$ 86,68

PORTARIA Nº. 001/2020.
 A SECRETÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO SUL, 
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 30 (TRINTA) dias de Férias atinentes ao período de 2016-2017 (trinta dias), 
ao (a) Servidor (a). GISELE AFONSA DA SILVA, ocupante da Função do Cargo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 01 de julho de 2015, 
regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Autarquia Municipal de Educação, entidade desta 
Prefeitura Municipal, à partir do dia 06 de janeiro de 2020 à 04 de fevereiro de 2020, devendo retornar 
em sua atividade no dia 05 de fevereiro de 2020, 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 PARA-
NÁ, aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

PAULO CEZAR DOS SANTOS
Divisão de Recursos Humanos

JULIANA RIPOL MARTIN
Secretária Municipal de Educação

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Nº 01/2020

 ABRE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDER 
ÀS NECESSIDADES DE PESSOAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
ALVORADA DO SUL.
 A DIRETORA SUPERINTENDENTE, no uso de suas atribuições legais, e,
 Considerando a conclusão da Comissão de Estudo Prévio, formada conforme Portaria nº 
071/2019, com o intuito de apurar a necessidade de contratação de pessoal através da realização de 
Processo Seletivo Simplificado, 
 RESOLVE:
 Abrir inscrições no Processo Seletivo Simplificado – PSS - 01/2020, para atender emer-
gencialmente a necessidade de suprimento de pessoal da AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE ALVORADA DO SUL - AMEAS, órgão da Administração Indireta do Município de Alvorada do Sul
-Pr., e divulga e estabelece normas específicas para abertura de Processo Seletivo Simplificado, de 
provas, para preenchimento de Cadastro Reserva, para eventual contratação, por tempo determinado, 
sem caráter de concurso, para cargos de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 30 HORAS, 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - 20 HORAS, NUTRICIONISTA e TÉCNI-
CO EM EDUCAÇÃO FÍSICA (anos iniciais), visando atender necessidades da Autarquia, observado o 
disposto no inciso IX,do artigo 37 da Constituição Federal, nos termos da Lei Municipal nº. 1463/2007, 
bem como as normas contidas neste Edital.
 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 1.1 – O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção para cargo de PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 30 HORAS, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 
- 20 HORAS, NUTRICIONISTA e TÉCNICO EM EDUCAÇÃO FÍSICA anos iniciais), para atender ne-
cessidades da AMEAS, na sede e deste município de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, cuja orga-

nização e aplicação do Processo Seletivo Simplificado caberá a Comissão 
Especial constituída através da Portaria nº.084/2019 de 27 de dezembro de 
2019. 
 1.2 – As contratações serão feitas por um período de até 01 (um) ano, prorrogável por 
mais (01) um, caso haja necessidade, e conveniência da Administração Pública.
 1.3 – A Autarquia ressalta que o candidato aprovado no PSS não terá direito a nenhum 
tipo de ajuda de custo, incorporada à sua remuneração.
 1.4 – O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação dos candidatos 
aprovados no PSS.
 1.5 – O PSS visa à seleção de pessoal observado o quantitativo estabelecido no Anexo I 
deste edital e abaixo descrito:

 1.6 - O cargo, a remuneração, a carga horária semanal, o número de vagas, a escolari-
dade / 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 ampliadas, conforme conveniência administrativa e necessidade, desde que 
atendidas as seguintes exigências:
 I - nacionalidade brasileira;
 II - gozo dos direitos políticos;
 III - quitação com as obrigações militares (sexo masculino);
 IV- nível de escolaridade e experiência compatíveis ao exercício do emprego público;
 V - idade mínima de 18 anos;
 VI – habilidade geral ao exercício do emprego público;
 VII – boa saúde física e mental, verificado por atestado médico;
 VIII – não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de penalidade sofrida;
 IX – prova documental regular (original e uma cópia) das informações constantes da 
Ficha de Inscrição 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 
 I – Professor de Ensino Funamental – 20 horas: Licenciatura em Pedagogia ou Normal 
Superior ou Magistério;
 II – Professor de Educação Infantil – 30 horas: Licenciatura em Pedagogia ou Normal 
Superior ou Magistério;
 III - Nutricionista : Ensino Superior completo e registro no Conselho Regional. 
 IV- Técnico em Educação Física: Licenciatura em Educação Física, ou bacharelado em 
Educação Física desde que comprove habilitação de professor-(Licenciatura em Pedagogia ou Normal 
Superior ou Técnico de Magistério).
 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.alvoradadosul.pr.gov.br . 
 3.2 – O pedido de inscrição será efetuado no período de 07 de janeiro de 2020 das 8 
horas até as 17 horas, sendo que no dia 17 de janeiro de 2020 o encerramento das inscrições se dará 
às 15h, pessoalmente, ou por procurador, através do Formulário de Pedido de Inscrição e descrição 
de títulos (formulário VI e VII), das 08:00h às 17:00 horas, no seguinte endereço: Rua Vereador Jose 
Pereira Lima, nº 525 – Telefone nº 36611655 (exclusivo para esclarecimentos e dúvidas). 
 3.2.1 - As inscrições se encerram no dia 17 de janeiro às 15 horas. 
 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 legíveis de títulos, identidade e CPF, dentro de um envelope 
A4 identificado. São considerados documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, Órgãos ou Conselhos de Classe, devendo ter foto, que 
deverá também ser apresentado no dia da prova;
 c) entregar a Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada; juntamente com o 
currículo documentado; 
 d) Comprovação de escolaridade para cada cargo;
 3.3.2 - 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 consequências 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 AMEAS o direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado aquele que 
não preencher esse documento oficial de forma completa, correta e legível e/ou fornecer dados inverí-
dicos 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 de currículos e provas em todos os cargos 
ofertados. 
 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 – No dia, 16 de fevereiro de 2020, às 9:00 horas, na Escola Municipal Semente do 
Saber, na Rua José Januário da Silva, nº 820, serão aplicadas as provas objetivas para os candidatos 
ao cargo de Professor de Educação Infantil – 30 horas, Nutricionista e Técnico em Educação Física, 
com início às 9:00 horas e término às 12:00 horas.
 4.2 – No mesmo dia, ou seja, 16 de fevereiro de 2020, às 14:00 horas, na Escola Muni-
cipal Semente do Saber, na Rua José Januário da Silva, nº 820, serão aplicadas as provas objetivas 
para os candidatos ao cargo de Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais – 20 horas, com início 
às 14:00 horas e término às 17:00 horas.    
 4.3 – Em hipótese alguma o candidato poderá prestar provas sem que esteja previamente 
confirmado o seu pedido de inscrição, formalizado através de publicação no sitio ou mural da sede da 
Prefeitura, da lista de inscritos.
 5 – DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS
 5.1 – A relação nominal dos respectivos candidatos será comunicada por meio de publi-
cação no mural  na sede da AMEAS, diário oficial e internet .
 5.1.1 – As provas serão elaboradas e corrigidas pela comissão Especial nomeados atra-
vés da Portaria  nº. 084/2019 de 27 de dezembro 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, consi-
derado o horário de Brasília-DF, munido de caneta esferográfica transparente (tinta azul ou preta) e de 
seu documento de identificação original.
 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 – O fechamento dos portões ocorrerá às 8h 30 min., para os candidatos ao cargo de 
Professor de Educação Infantil – 30 horas, Nutricionista e Técnico em Educação Física, cuja o horário 
das provas ocorrerá às 9:00 horas, e fechamento dos portões às 13h 30 min, para os candidatos ao 
cargo de Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais – 20 horas, cujo o horário de provas ocorrerá 
às 14:00 horas, sendo que, em seguida, 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 horas e encerra-se às 12 horas, para os 
candidatos ao cargo de Professor de Educação Infantil – 30 horas, Nutricionista e Técnico em Educa-
ção Física, bem como iniciará às 14:00 horas e encerra-se às 17:00 horas para o cargo de Professor de 
Ensino Fundamental Anos Iniciais – 20 horas, em ambos os casos 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 – 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 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 eliminará 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.


