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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE 
APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, CONVOCAÇÃO PARA 

PROVIMENTO DE CARGOS
4º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO Nº. 001/2021

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Edital de Processo 
Seletivo Simplificado nº. 001/2021, que dispõe sobre o provimento de 
cargos públicos do quadro de pessoal, em observância ao princípio 
constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição 
Federal, TORNA PÚBLICO o Edital de divulgação do resultado da 
avaliação de aptidão física e mental, realizados no dia 17/02/2022, a 
Convocação do candidato aprovado e classificado dentro do número 
limite de vagas existentes no Processo Seletivo Simplificado Nº. 
001/2021, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos, 
sito à Rua Dez, 607, de 22/02/2022 até 24/02/2022, das 8h00min às 
11h00min e 13h00min às 16h30min, para provimento de emprego 
público do cargo de Enfermeiro, afixados no átrio da Prefeitura Muni-
cipal, sito à Rua Onze, n.º 674, centro, em Primeiro de Maio – PR, à 
disposição dos interessados para consulta, a partir de 21/02/2022.

 1. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA 
E MENTAL, REALIZADO NO DIA 17/02/2022, E CONVOCAÇÃO 
PARA PROVIMENTO DE CARGO DO CANDIDATO APROVADO E 
CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO LIMITE DE VAGAS:

 1.1 Os candidatos reprovados ou que não compareceram 
para a avaliação de aptidão física e mental, ficam eliminados do 
Processo Seletivo Simplificado.

 1.2 O candidato aprovado para o cargo público de En-
fermeiro fica convocado para comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, sito à Rua Dez, 607, no período de 22/02/2022 
até 24/02/2022, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 
16h30min, para provimento do cargo.

 1.3 Para provimento dos cargos o candidato aprovado 
deverá apresentar ao Departamento de Recursos Humanos, os 
seguintes documentos:

 a) Carteira de Trabalho e Previdência Social;

 b) Carteira de identidade (original e cópia);

 c) Cartão de cadastro de pessoa física – CPF (original e cópia);

 d) Comprovante de situação cadastral no CPF (http://www.
receita.fazenda.gov.br);

 e) Cartão de cadastro de pessoa física CPF dos depen-
dentes para IRRF (original e cópia);

 f) Certidão de casamento ou nascimento (original e cópia);

 g) Título de eleitor (original e cópia);

 h) Certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br);

 i) Certificado de Reservista ou Alistamento Militar, quando 
do sexo masculino (original e cópia);

 j) Cartão do PIS/PASEP;

 k) Diploma registrado ou certificado de conclusão do grau 
de escolaridade exigido para o emprego, reconhecido pelo MEC 
(original e cópia);

 l) Registro no órgão de classe correspondente, acompa-
nhado de certidão comprovante de quitação das obrigações junto 
ao mesmo, quando couber;

 m) 2 (duas) fotos 3X4;

 n) Comprovante de residência (comprovante de água, luz, 
telefone ou contrato de locação) (original e cópia);

 o) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;

 p) Declaração de vacina dos filhos menores de 5 anos;

 q) Certidão de antecedentes criminais, devendo apresentar 
certidão emitida pelo cartório criminal;

 1.4 O Departamento de Recursos Humanos verificará 
através de consulta qualificação social, se o Cadastro de Pessoa 
Física – CPF e o número de identificação social – PIS/PASEP, estão 
aptos para serem utilizados no eSocial, no caso de divergências nos 
dados informados, o candidato deverá proceder a correção.

 1.5 A documentação solicitada deverá ser entregue no 
Departamento de Recursos Humanos, sob pena de eliminação do 
Processo Seletivo Simplificado.

 1.6 O candidato deverá firmar, no ato do provimento 
declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público em 
qualquer das esferas do governo, bem como não percebe benefício 
proveniente de regime próprio de previdência social ou do Regime 
Geral de Previdência Social relativo a emprego público (art. 37, § 
10 da CF), salvo se tratar das exceções previstas no art. 37, inciso 
XVI e XVII, da Constituição Federal, hipótese nas quais deverá ser 
observada a carga horária semanal, a compatibilidade de horários 
e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do 
art. 37 da CF. Neste caso deverá o candidato declarar o acúmulo de 
cargos e quanto ganha em cada, um sob pena de desclassificação.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 
21 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE APTIDÃO 

FÍSICA E MENTAL, CONVOCAÇÃO PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS

15º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 
001/2016

EDITAL N° 002/2016

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais e conforme previsto nas Leis 
Municipais n.º 183/94 e 184/94, de 23/09/1994, que dispõem sobre 
o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e ainda, de 
acordo com o Edital nº 02/2016, em observância ao princípio cons-
titucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição 
Federal, TORNA PÚBLICO o Edital de divulgação do resultado da 
avaliação de aptidão física e mental, realizado no dia 10/02/2022 e 
a Convocação dos candidatos aprovados e classificados dentro do 
número limite de vagas existentes no Concurso Público N.º 001/2016, 
para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, sito 
à Rua Dez, 607, de 22/02/2022 até 02/03/2022, das 8h00min às 
11h00min e 13h00min às 16h30min, para provimento emprego pú-
blico do cargo de Cirurgião-Dentista. À disposição dos interessados 
para consulta, a partir de 21/02/2022.

 1. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E 
MENTAL

 1.7 Os candidatos reprovados ou que não compareceram 
ao Departamento de Recursos Humanos ou para a avaliação de 
aptidão física e mental, ficam eliminados do Concurso.

 1.8 A candidata aprovada para o cargo público de Cirurgião-
-Dentista, fica convocada para comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, sito à Rua Dez, 607, no período de 22/02/2022 
a 02/03/2022, das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 
16h30min horas, para provimento do cargo.

 1.9 Para provimento do cargo a candidata aprovada deverá 
apresentar ao Departamento de Recursos Humanos, os seguintes 
documentos:

 r) Carteira de Trabalho e Previdência Social;

 s) Carteira de identidade (original e cópia);

 t) Cartão de cadastro de pessoa física – CPF (original e cópia);

 u) Comprovante de situação cadastral no CPF (http://www.
receita.fazenda.gov.br);

 v) Cartão de cadastro de pessoa física CPF dos depen-
dentes para IRRF (original e cópia);

 w) Certidão de casamento ou nascimento (original e cópia);

 x) Título de eleitor (original e cópia);

 y) Certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br);

 z) Certificado de Reservista ou Alistamento Militar, quando 
do sexo masculino (original e cópia);

 aa) Cartão do PIS/PASEP;

 bb) Diploma registrado ou certificado de conclusão do grau 
de escolaridade exigido para o emprego, reconhecido pelo MEC 
(original e cópia);

 cc) Registro no órgão de classe correspondente, acom-
panhado de certidão comprovante de quitação das obrigações junto 
ao mesmo, quando couber;

 dd) 2 (duas) fotos 3X4;

 ee) Comprovante de residência (comprovante de água, 
luz, telefone ou contrato de locação) (original e cópia);

 ff) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;

 gg) Declaração de vacina dos filhos menores de 5 anos;

 hh) Certidão de antecedentes criminais, devendo apre-
sentar certidão emitida pelo cartório criminal;

 1.10 O Departamento de Recursos Humanos verificará 
através de consulta qualificação social, se o Cadastro de Pessoa 
Física – CPF e o número de identificação social – PIS/PASEP, estão 
aptos para serem utilizados no eSocial, no caso de divergências nos 
dados informados, o candidato deverá proceder a correção.

 1.11 A documentação solicitada deverá ser entregue no De-
partamento de Recursos Humanos, sob pena de eliminação do concurso.

 1.12 A candidata deverá firmar, no ato do provimento 
declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público 
em qualquer das esferas do governo, bem como não percebe 
benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou 
do Regime Geral de Previdência Social relativo a emprego público 
(art. 37, § 10 da CF), salvo se tratar das exceções previstas no art. 
37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal, hipótese nas quais 
deverá ser observada a carga horária semanal, a compatibilidade 
de horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados 

pelo inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso deverá o candidato 
declarar o acúmulo de cargos e quanto ganha em cada, um sob 
pena de desclassificação.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 
21 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE 

APTIDÃO FÍSICA E MENTAL
44º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO 

PÚBLICO Nº 001/2016 - EDITAL N° 001/2016

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais e conforme previsto nas Leis 
Municipais n.º 183/94 e 184/94, de 23/09/1994, que dispõem sobre 
o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e ainda, de 
acordo com o Edital nº 01/2016, em observância ao princípio cons-
titucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição 
Federal, TORNA PÚBLICO o Edital de divulgação do resultado de 
comparecimento ao Departamento de Recursos Humanos para 
retirada da lista de documentos necessários para dar início ao pro-
cesso de admissão, realizados nos dias 11/02/2022 a 17/02/2022, à 
disposição dos interessados para consulta, a partir de 21/02/2022.

 1. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E 
MENTAL:

 1.13 Os candidatos reprovados ou que não compareceram 
ao Departamento de Recursos Humanos para dar início a admissão 
e avaliação de aptidão física e mental, ficam eliminados do Concurso.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 
21 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

45° EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO 
PÚBLICO Nº 001/2016

Edital n° 001/2016

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com o Edital de Concurso Pú-
blico n.º 001/2016 de 22 de junho de 2016 e aos candidatos que não 
atenderam ao 44º Edital de Convocação de 10/02/2022,  CONVOCA 
os candidatos aprovados e classificados especificados abaixo, para 
que compareçam de 22/02/2022 até 02/03/2022 no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, das 
8h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min, para dar início 
ao processo de admissão, bem como o agendamento dos exames 
admissionais, munidos de documento de identidade original, ou 
qualquer documento oficial para identificação. Os candidatos deverão 
fazer a retirada da lista de documentos necessários para admissão. 

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, 
em 21 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 
CONFORME § 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E 

RESOLUÇÃO DO FNDE RELATIVAS AO PNAE.

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Paraná, 
através da Comissão Permanente de Licitação, designada por ato 
do Chefe do Poder Executivo Municipal e de conformidade com 
a Lei nº. 8.666/93, suas alterações, Lei nº 11.326 de 24 de julho 
de 2006, Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, a Resolução/CD/
FNDE nº. 06/2020 e demais legislações aplicáveis, torna pública 
a realização de credenciamento de grupos formais e informais de 
agricultores e empreendedores rurais, para aquisição dos gêneros 
alimentícios diretamente da agricultura familiar até 31/12/2022, para 
atendimento exclusivo das Escolas e Centros de Educação Infantis 
Municipais.

 Os interessados poderão participar da sessão Pública 
para análise do Projeto de Venda e documentos de habilitação para 
credenciamento no dia 14/03/2022 às 14h00min na sede da secretaria 
municipal de Educação. 

 Os interessados para atenderem o chamamento do cre-
denciamento, poderão ter acesso aos modelos abaixo relacionados, 
integrantes do presente Termo, que poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal 
de Primeiro de Maio, em endereço indicado acima ou no site: www.
primeirodemaio.pr.gov.br

 a) anexo I – modelo de projeto de venda;

 b) anexo II – modelo do contrato de fornecimento.

 Primeiro de Maio/PR., em 17 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº. 5358/2022

 DISPÕE: Sobre a designação de Servidor para regime 
suplementar, de conformidade com o artigo 25 inciso I, da Lei Nº. 
135/2003, de 18/12/2003. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ES-
TADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
SÃO CONFERIDAS POR LEI, E DE CONFORMIDADE DO OFÍCIO 
Nº. 43/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

 R E S O L V E:
 Art. 1º Designar para o regime suplementar, atuando 
no CMEI Ana Ferreira Góes – Educação Infantil, no período de 
02/02/2022 a 02/04/2022, a servidora ÉRICA APARECIDA ZEINADE 
TEIXEIRA, matricula nº. 401547, portadora da cédula de identidade 
RG nº. 10.215.642-0 SSP/PR, CPF nº. 078.814.579-70, ocupante 
do cargo de Professor, referência salarial “B05”, do Plano de Car-
gos, Carreira, Salários e de Valorização do Magistério – PCCVM, 
percebendo o piso inicial de sua formação de acordo com o primeiro 
padrão, em substituição ao período de Tratamento de Saúde da 
Servidora ARIANY PISSINATI SILVEIRA, matricula nº. 401344, 
portadora da cédula de identidade RG nº. 7.312.775-0 SSP/PR, CPF 
nº. 032.921.729-18.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.                                                                      

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 
17 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5359/2022

 DISPÕE: Sobre a designação de Servidor para regime 
suplementar, de conformidade com o artigo 25 inciso I, da Lei Nº. 
135/2003, de 18/12/2003. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ES-
TADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
SÃO CONFERIDAS POR LEI, E DE CONFORMIDADE DO OFÍCIO 
Nº. 43/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

 R E S O L V E:
 Art. 1º Designar para o regime suplementar, atuando 
no CMEI Ana Ferreira Góes – Educação Infantil, no período de 
02/02/2022 a 02/04/2022, a servidora ILSA ADRIANA BALDO, matri-
cula nº. 401136, portadora da cédula de identidade RG nº. 5.885.401-
8 SSP/PR, CPF nº. 985.208.499-20, ocupante do cargo de Professor, 
referência salarial “C23”, do Plano de Cargos, Carreira, Salários e 
de Valorização do Magistério – PCCVM, percebendo o piso inicial de 
sua formação de acordo com o primeiro padrão, em substituição ao 
período de Tratamento de Saúde da Servidora ARIANY PISSINATI 
SILVEIRA, matricula nº. 401344, portadora da cédula de identidade 
RG nº. 7.312.775-0 SSP/PR, CPF nº. 032.921.729-18.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.                                                                      

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 
17 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5360/2022

 DISPÕE: Sobre a designação de Servidor para regime 
suplementar, de conformidade com o artigo 25 inciso I, da Lei Nº. 
135/2003, de 18/12/2003. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ES-
TADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
SÃO CONFERIDAS POR LEI, E DE CONFORMIDADE DO OFÍCIO 
Nº. 43/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

 R E S O L V E:
 Art. 1º Designar para o regime suplementar, atuando na 
Escola Municipal Cecilia Meireles – Educação Infantil e Ensino Funda-
mental, no período de 02/02/2022 a 09/03/2022, a servidora SELMA 
REGINA DE JESUS, matricula nº. 401143, portadora da cédula de 
identidade RG nº. 4.546.933-6 SSP/PR, CPF nº. 611.080.229-87, 
ocupante do cargo de Professor, referência salarial “C21”, do Plano de 
Cargos, Carreira, Salários e de Valorização do Magistério – PCCVM, 
percebendo o piso inicial de sua formação de acordo com o primeiro 
padrão, em substituição ao período de Licença Maternidade da 
Servidora CINTHIA BIANCHINI RODRIGUES DE JESUS, matricula 
nº. 401710, portadora da cédula de identidade RG nº. 9.489.125-6 
SSP/PR, CPF nº. 064.110.769-28.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.                                                                      

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 
17 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5361/2022

 DISPÕE: Sobre a designação de Servidor para regime 
suplementar, de conformidade com o artigo 25 inciso I, da Lei Nº. 
135/2003, de 18/12/2003. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ES-
TADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
SÃO CONFERIDAS POR LEI, E DE CONFORMIDADE DO OFÍCIO 
Nº. 43/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

 R E S O L V E:
 Art. 1º Designar para o regime suplementar, atuando no 
Cmei Professor Manoel Velasco – Educação Infantil, no período de 
02/02/2022 a 12/04/2022, a servidora LINDINALVA CARDOZO DE 


