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EXTRATO 5 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 32/2019 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Pregão Nº. 5/2019.

 CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA 
DO SUL - PR
 CONTRATADO: LUIZ PORTO DE SANTANA 36321257915 INSCRITO SOB 
CNPJ Nº. 27.465.683/0001-09
 PREGÃO:5/2019
 CONTRATO: 32/2019

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                  3180           63.001.12.361.0014.2122              104             3.3.90.39.00.00                Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ampliação de meta do contrato 
32/2019, celebrado entre as partes 06/06/2019, nos termos da legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso 
I “b”, da Lei nº. 8.666/93 e na Lei 9.069/95.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
 Com a ampliação de meta deste termo aditivo, o valor do contrato passará de 
R$ 96.250,00 (noventa e seis mil, duzentos e cinquenta reais) para R$ 173.250,00 (cento e 
setenta e três mil, duzentos e cinquenta reais ), esse valor refere-se ao valor do 3º  a esse 
5º termo de aditivo.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
avençadas, não alterado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 26/08/2021

EXTRATO SEGUNDO TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 42/2019 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Pregão Nº. 9/2019.

 CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA 
DO SUL - PR
 CONTRATADO: DLT AUTO PECAS LTDA INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
03.931.143/0001-05
 PREGÃO:9/2019
 CONTRATO: 42/2019

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                   3180           63.001.12.361.0014.2122             104            3.3.90.39.00.00                Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
do contrato 42/2019 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 E VALOR
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato 
passará de vinte e dois dias de agosto de 2021 para vinte e dois dias de agosto de 2022. 
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
ANTERIORMENTE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 
 DATA DE ASSINATURA: 22/08/2021 

EXTRATO SEXTO TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 42/2017 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº. 12/2017.

 CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA 
DO SUL - PR
 CONTRATADO: COPEL DISTRIBUICAO S/A INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
04.368.898/0001-06
 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:12/2017
 CONTRATO: 42/2017

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                      300            61.001.12.122.0002.2092             102             3.3.90.39.00.00               Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
do contrato 42/2017 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 quinze dias de agosto de 2021 para quinze dias de agosto de 2022. 
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
ANTERIORMENTE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 
 DATA DE ASSINATURA: 15/08/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2021 
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

EDITAL 04 DE 27 AGOSTO DE 2021
 JULIANA RIPOL MARTIN, DIRETORA SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
 TORNA PÚBLICO: 
 1. A Homologação das inscrições do Processo Seletivo Simplificado aberto pelo 
Edital n.º 001/2021 de contratação de FONOAUDIOLOGO, PSICOLOGO, MOTORISTA, 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO e MONITORA, conforme Anexo I deste edital. 
 2. Os recursos apresentados foram respondidos e divulgados no sítio www.
alvoradadosul.pr.gov.br .
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 Alvorada do Sul, 27de agosto de 2021.

FERNANDA ALVES VERAS NOGUEIRA
PRESIDENTE COMISSÃO ORGANIZADORA

JULIANA RIPOL MARTIN
DIRETORA SUPERINTENDENTE 

Extrato de Anulação da Suspensão
 O município de alvorada do sul, estado do paraná, vem por meio deste informar 
que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná acolheu na presente data recurso interposto 
pelo Município de Alvorada do Sul em face da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 
0001323-25.2021.8.16.0053concedendo efeito suspensivo autorizando a retomada imediata do 
Pregão Presencial nº 13/2021, bem como a vigência e eficácia do Contrato de Fornecimento sob 
nº 8621/2021, firmado em 22/06/2021  com a empresa STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA, 
ficando permitida a retomada imediata dos serviços de manutenção de iluminação pública, até 
ulterior decisão Roberes Rivelino da Silva- pregoeiro oficial decreto 002/2021. 
 Alvorada do Sul, 26 de agosto de 2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2021 
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

EDITAL 11/2021, DE 27 AGOSTO DE 2021
 O PREFEITO MUNICIPAL JUNTAMENTE COM A COMISSÃO ORGANIZA-
DORA DO PSS 01/2021, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
 TORNA PÚBLICO: 
 1. A Homologação das inscrições do Processo Seletivo Simplificado aberto 
pelo Edital n.º 001/2021 de contratação de   PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, OPE-
RADOR DE PROGRAMAS SOCIAS, ENTREVISTADOR SOCIAL, EDUCADOR SOCIAL, 
MOTORISTA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Anexo I deste edital. 
 2. Os recursos apresentados foram respondidos e divulgados no sítio www.
alvoradadosul.pr.gov.br .
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 Alvorada do Sul, 27de agosto de 2021.

ERICA MARA BARRO
PRESIDENTE COMISSÃO ORGANIZADORA

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI 
PREFEITO MUNICIPAL  

ao prédio, ou seja, às 9h,  onde será aplicada a Prova Escrita 
(Objetiva) ficará impedido de ingressar, independente do motivo, 
ainda que por força maior ou caso fortuito.
 Art. 4º - Para a aplicação presencial da Prova Escrita (Objetiva) a Comissão 
Organizadora, adotará medidas a evitar o risco de contaminação pelo Coronavirus tais como:
 a) O candidato contaminado pelo “Coronavirus” estará impedido de partici-
pação e será desclassificado.
 b) Fiscalizar o distanciamento mínimo entre pessoas de 1 metro;
 c) Visando reduzir a aglomeração e agilizar o deslocamento dos candidatos, 
serão feitas sinalizações de acesso as salas de prova;
 d) Monitorar o uso correto e obrigatório das máscaras, as quais somente serão 
retiradas para identificação do candidato;
 e) Distribuir os candidatos em espaço com ampla ventilação, de modo a ocupar 
até 50% da lotação máxima, ou de acordo com a exigência municipal.
 f) Todos os equipamentos de acesso do candidato serão previamente higie-
nizados com uso de álcool líquido ou álcool gel 70%;
 g) Disponibilizar frascos de álcool gel em todas as salas, bem como nos 
banheiros e corredores, em quantidade suficiente à demanda;
 h) Orientar os candidatos para que se retirem de imediato do local no final das 
atividades, inibindo qualquer aglomeração. 
 Art.5° Ficam ratificadas na forma do Anexo II deste Edital todas as orientações 
para realização das Provas.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 Alvorada do Sul, 27 de agosto de 2021.

FERNANDA ALVES VERAS NOGUEIRA
PRESIDENTE COMISSÃO ORGANIZADORA

JULIANA RIPOL MARTIN
DIRETORA SUPERINTENDENTE 

ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, 
a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação 
com foto, nos termos da Lei nº 9.503, art.159, de 23/9/97.
 9.14 - No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato 
deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, 
no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da prova objetiva e, ainda, ser submetido 
à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital.
 9.15 - Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solici-
tação de documentos, certidões de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras 
funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, carteira de estudante, 
Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda 
que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis, bem como, não 
serão aceitos documentos na forma “digital”.
 9.16 - Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, ficando o candidato 
ausente, por qualquer motivo, eliminado do Processo Seletivo.
 9.17 - Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar 
ou manusear qualquer material de estudo ou leitura.
 9.18 - Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
 9.18.1 - prestar a prova sem que esteja portando um documento oficial de 
identificação original com fotografia;
 9.18.2 - realizar a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada;
 9.18.3 - ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso;
 9.18.4 - realizar a prova fora do horário ou espaço físico pré-determinados;
 9.18.5 - comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova;
 9.18.6 - portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou 
equipamentos citados no item 13.1 deste Edital;
 9.18.7 - em toda e quaisquer dependências físicas onde será realizada a 
prova, o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos relacionados no item 13.1.b deste edital. 
É expressamente proibida a realização de qualquer tipo de imagem, por qualquer meio 
eletrônico, do local de prova, por parte do candidato, cabendo a Comissão Organizadora 
a aplicação da penalidade devida.
 9.18.8 – A Comissão Organizadora recomenda que o candidato não leve 
nenhum dos objetos ou equipamentos relacionados no item 13.1 deste Edital. Caso seja 
necessário o candidato portar algum desses objetos, estes deverão ser obrigatoriamente 
acondicionados em embalagens plásticas de guarda de pertences fornecidos pela Comissão 
Organizadora e conforme o previsto neste Edital. Aconselha-se que os candidatos retirem 
as baterias dos celulares antes do acondicionamento no envelope, garantindo assim que 
nenhum som será emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.
 9.18.9 – A Comissão Organizadora não ficará responsável pela guarda de 
quaisquer objetos pertencentes aos candidatos, tampouco se responsabilizará por perdas 
ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da 
prova, nem por danos neles causados.
 9.18.10 - Não será permitida entrada de candidatos no local de prova portando armas.
 9.18.11 - Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha 
ao certame, em qualquer local de prova, durante a realização da prova objetiva.
 9.18.12 – A Comissão Organizadora poderá, a seu critério, coletar impressões 
digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais.
 9.19 - Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, 
ao fiscal de sala sua Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada e o rascunho 
de redação, utilizado ou não.
 9.19.1 - Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por 
erro do candidato.
 9.19.2 - O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a 
Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção. O preenchimento 
da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder 
conforme as instruções contidas na mesma e na capa do caderno de questões.
 9.19.3 - O candidato deverá assinalar as respostas das questões da prova 
objetiva na Folha de Respostas, preenchendo os alvéolos com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta.
 9.19.4 - Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha 
de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato, tais como marcação rasurada, 
marcação não preenchida integralmente, marcações feitas a lápis, ou qualquer outro tipo 
diferente da orientação contida na Folha de Respostas ou na capa do caderno de questões.
 9.19.5 - O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, 
de qualquer modo, danificar a sua Folha de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos 
advindos da impossibilidade de realização da correção desta.
 9.19.6 - Após identificado e acomodado na sala, o candidato somente poderá 
sair no decorrer da prova acompanhado de um fiscal de provas.
 9.19.7 - O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar defi-
nitivamente o local de realização da prova objetiva somente após decorridos, no mínimo, 
30 (trinta) minutos do seu início, podendo levar consigo o Caderno de Questões, devendo, 
obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas e folha de redação 
acompanhado de rascunho, devidamente preenchida e assinada.
 9.19.8 - Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem 
suas Folhas de Respostas e assinarem a ata e o lacre de fechamento do envelope no qual 
serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala.
 9.20 - A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas, incluído o tempo 
de marcação na Folha de Respostas e redação aos cargos que exigirem. Não haverá, por 
qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do 
afastamento de candidato da sala de prova. O tempo de prova inicia após os recados aos 
candidatos e entrega das provas.
 9.21 - As provas serão constituídas de questões objetivas, inéditas ou de 
domínio público, de múltipla escolha e terá 4 (quatro) alternativas, sendo que cada questão 
terá apenas 1 (uma) alternativa correta.
 9.21.1 - O candidato aos cargos de FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO), 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO e MONITOR deverá obter 40 (quarenta) pontos ou mais na 
prova objetiva para não ser eliminado do Processo Seletivo, além de não ser eliminado por 
outros critérios estabelecidos neste Edital.
 9.21.2 - O candidato ao cargos de MOTORISTA deverá obter 30 (trinta) pontos 
ou mais na prova objetiva para não ser eliminado do Processo Seletivo, além de não ser 
eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
 9.22 - Em razão da pandemia da COVID-19, os candidatos DEVERÃO fazer 
o uso de máscaras nas intermediações e no interior do local de realização das provas. Na 
entrada do local de prova será fornecido álcool em gel e serão seguidas todas as normas 
sanitárias e medidas de higiene e precaução ao COVID-19. Não será permitida a entrada no 
local e a realização da prova escrita, ao candidato que não estiver fazendo o uso de máscara.
 9. 22. 1 - Sugere-se que o candidato leve uma máscara reserva, caso seja 
necessária a troca da máscara durante o período de realização da prova.
 9.22.2 - Sugere-se que na chegada ao local da prova, o candidato respeite o 
distanciamento mínimo de 1,5 (um e meio) metros, evitando a proximidade entre as pessoas 
e obedecendo a metodologia de ordenamento de entrada dos candidatos estabelecida pela 
Coordenação do Processo Seletivo.
 9.22.3 - Sugere-se que os candidatos evitem levar bolsas, mochilas e, prin-
cipalmente, telefone celular.
 9.22.4 - A temperatura de todos os candidatos será aferida através de termô-
metro digital para autorizar o ingresso do mesmo no local da prova. A entrada no local de 
prova será permitida somente se o candidato não estiver com febre (temperatura acima de 

37,1ºC), conforme Protocolo de Biossegurança.
 9.22.5 - Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto (caneta, lápis, 
borracha, garrafas, alimentos, dentre outros), bem como o candidato deverá trazer sua garrafa 
de água transparente ou opaca, sem rótulo, abastecida com água e não deverá compartilhar a 
mesma, de maneira alguma, podendo em caso excepcional utilizar os bebedouros do estabe-
lecimento de ensino para abastecimento das garrafas de uso individual, durante a prova.
 9.23 - Na hipótese de candidata lactante:
 9.23.1- Será facultada a possibilidade de amamentar o filho durante a reali-
zação do teste, desde que solicite tal condição por escrito a comissão do concurso, ainda 
durante o período do recebimento das inscrições;
 9.23.2 – A mesma deverá levar no dia do exame um acompanhante, o qual 
será responsável pela criança.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 09/2021 
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

EDITAL 12 DE 27 AGOSTO DE 2021
 O PREFEITO MUNICIPAL JUNTAMENTE COM A COMISSÃO ORGANIZA-
DORA DO PSS 01/2021, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
 Torna público:
 Art. 1º - A convocação dos candidatos com inscrições homologadas no Edital 
011/2021 de 27 de agosto de 2021, para as funções de: PSICOLOGO, ASSISTENTE SO-
CIAL, OPERADOR DE PROGRAMAS SOCIAS, ENTREVISTADOR SOCIAL, EDUCADOR 
SOCIAL, MOTORISTA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO para participação na Prova Escrita 
(Objetiva) do PSS 01/2021, conforme ensalamento em anexo I a este Edital.
 Art. 2º - O candidato deverá comparecer ao local designado, conforme ensa-
lamento em anexo, para a realização da Prova Escrita (Objetiva) com antecedência de 30 
minutos do início das realização das provas,  ou seja, das 8h 30 min, horário de abertura dos 
portões, portando: caneta esferográfica transparente com tinta preta ou azul; documento 
oficial de identificação em via original com foto e máscara de proteção a evitar contaminação
pelo Coronavírus e fazer uso do álcool gel.
 Art. 3º - O candidato que chegar após o fechamento dos portões de acesso 
ao prédio, ou seja, às 9h, onde será aplicada a Prova Escrita (Objetiva) ficará impedido de 
ingressar, independente do motivo, ainda que por força maior ou caso fortuito.
 Art. 4º - Para a aplicação presencial da Prova Escrita (Objetiva) a Comissão 
Organizadora, adotará medidas a evitar o risco de contaminação pelo Coronavirus tais como:
 a) O candidato contaminado pelo “Coronavirus” estará impedido de partici-
pação e será desclassificado.
 b) Fiscalizar o distanciamento mínimo entre pessoas de 1 metro;
 c) Visando reduzir a aglomeração e agilizar o deslocamento dos candidatos, 
serão feitas sinalizações de acesso as salas de prova;
 d) Monitorar o uso correto e obrigatório das máscaras, as quais somente serão 
retiradas para identificação do candidato;
 e) Distribuir os candidatos em espaço com ampla ventilação, de modo a ocupar 
até 50% da lotação máxima, ou de acordo com a exigência municipal.
 f) Todos os equipamentos de acesso do candidato serão previamente higie-
nizados com uso de álcool líquido ou álcool gel 70%;
 g) Disponibilizar frascos de álcool gel em todas as salas, bem como nos 
banheiros e corredores, em quantidade suficiente à demanda;
 h) Orientar os candidatos para que se retirem de imediato do local no final das 
atividades, inibindo qualquer aglomeração. 
 Art.5° Ficam ratificadas na forma do Anexo II deste Edital todas as orientações 
para realização das Provas.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 Alvorada do Sul, 27 de agosto de 2021.

ERICA MARA BARRO 
PRESIDENTE COMISSÃO ORGANIZADORA

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2021 
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

EDITAL 05 DE 27 AGOSTO DE 2021
 JULIANA RIPOL MARTIN, DIRETORA SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
 Torna público:
 Art. 1º - A convocação dos candidatos com inscrições homologadas no Edital 
04/2021 de 27 de agosto de 2021, para as funções de: FONOAUDIOLOGO, PSICOLOGO, 
MOTORISTA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO e MONITORA  para participação na Prova 
Escrita (Objetiva) do PSS 01/2021, conforme ensalamento em anexo I a este Edital.
 Art. 2º - O candidato deverá comparecer ao local designado, conforme ensa-
lamento em anexo, para a realização da Prova Escrita (Objetiva) com antecedência de 30 
minutos do início das realização das provas,  ou seja, das 8h 30 min, horário de abertura dos 
portões, portando: caneta esferográfica transparente com tinta preta ou azul; documento 
oficial de identificação em via original com foto e máscara de proteção a evitar contaminação
pelo Coronavírus e fazer uso do álcool gel.
 Art. 3º - O candidato que chegar após o fechamento dos portões de acesso 

ANEXO II
 9 - DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
 9.1 - A prova objetiva para todos os cargos, será aplicada na cidade de Alvorada 
do Sul, Estado do Paraná.
 9.2 – No dia, 29 de agosto de 2021, às 9 horas na Escola Estadual Anastacio 
Cerezini, na Rua Natal Bufalo de Moraes, nº 513   serão aplicadas as provas objetivas para 
todos os candidatos em todos os cargos.
 9.3– Em hipótese alguma o candidato poderá prestar provas sem que esteja 
previamente confirmado o seu pedido de inscrição, formalizado através de publicação em edital.
 9.4 -  A comissão Organizadora poderá utilizar sala(s) existentes e/ou extra(s) 
nos locais de aplicação da prova, alocando ou remanejando candidatos para essa(s), 
conforme as necessidades, devendo cumprir os protocolos de segurança da Vigilancia 
Sanitaria em função da Pandemia. 
 9.12 - O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização 
da prova, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e seu documento oficial de 
identificação com foto.
 9.13 - São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas 
de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela 
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por 


