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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

 

DECRETO Nº 172/2012
data: 01 de março de 2012.
sÚmula: nomeia funcionário para o cargo que 
menciona  e  dá outras providências.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e

tendo em vista a aprovação no concurso público 
edital n° 001/2009, homologado pelo decreto 
304/2009 de 10 de agosto de 2009;

e preenchidos os requisitos contidos no artigo 20 
da lei 1.339 - estatuto dos servidores públicos 
municipais de prudentópolis-;

RESOLVE:

artigo 1º - NOMEAR, Ronaldo Rogenbauer, 
portador da carteira de identidade nº 9.834.444-
6/pr e cpf nº 084.438.599-97, para exercer 
o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais 
Masculino, nível 1, referência a, do Quadro de 

pessoal do executivo municipal.

artigo 2º - este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

artigo 3º - revogam-se as disposições em 
contrário.

prefeitura municipal de
prudentópolis - pr., 01 de março de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 173/2012
data: 01 de março de 2012.
sÚmula: nomeia funcionário para o cargo que 
menciona  e  dá outras providências.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e

tendo em vista a aprovação no concurso público 
edital n° 001/2009, homologado pelo decreto 
304/2009 de 10 de agosto de 2009;

e preenchidos os requisitos contidos no artigo 20 
da lei 1.339 - estatuto dos servidores públicos 
municipais de prudentópolis-;

RESOLVE:

artigo 1º - NOMEAR, Lorival Costa, portador da 
carteira de identidade nº 9.189.865-9/pr e cpf 
nº 043.865.369-65, para exercer o cargo efetivo 
de Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, nível 1, 
referência a, do Quadro de pessoal do executivo 
municipal.

artigo 2º - este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

artigo 3º - revogam-se as disposições em 
contrário.

prefeitura municipal de
prudentópolis - pr., 01 de março de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 174/2012
data: 01 de março de 2012.
sÚmula: nomeia funcionário para o cargo que 
menciona  e  dá outras providências.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e

tendo em vista a aprovação no concurso público 
edital n° 001/2009, homologado pelo decreto 
304/2009 de 10 de agosto de 2009;

e preenchidos os requisitos contidos no artigo 20 

da lei 1.339 - estatuto dos servidores públicos 
municipais de prudentópolis-;

RESOLVE:

artigo 1º - NOMEAR, Vitorio Fernandes Horst, 
portador da carteira de identidade nº 6.435.143-
5/pr e cpf nº 412.124.959-34, para exercer 
o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais 
Masculino, nível 1, referência a, do Quadro de 
pessoal do executivo municipal.

artigo 2º - este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

artigo 3º - revogam-se as disposições em 
contrário.

prefeitura municipal de
prudentópolis - pr., 01 de março de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 175/2012
data: 01 de março de 2012.
sÚmula: nomeia funcionário para o cargo que 
menciona  e  dá outras providências.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e

tendo em vista a aprovação no concurso público 
edital n° 001/2009, homologado pelo decreto 
304/2009 de 10 de agosto de 2009;

e preenchidos os requisitos contidos no artigo 20 
da lei 1.339 - estatuto dos servidores públicos 
municipais de prudentópolis-;

RESOLVE:

artigo 1º - NOMEAR, Sheilo Fernando Bonfim, 
portador da carteira de identidade nº 10.210.395-
5/pr e cpf nº 077.187.449-90, para exercer 
o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais 
Masculino, nível 1, referência a, do Quadro de 
pessoal do executivo municipal.

artigo 2º - este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

artigo 3º - revogam-se as disposições em contrário.

prefeitura municipal de
prudentópolis - pr., 01 de março de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 176/2012

Data: 05 de março de 2012.
SÚMULA: designa os funcionários a que se refere 
para comporem comissão de avaliação do imóvel 
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de propriedade do espólio de salvador lis e maria 
Petriw Lis para fins de desapropriação.

O excelentíssimo prefeito municipal de 
prudentópolis, estado do paraná, no uso de suas 
atribuições legais e

RESOLVE

Art. 1º. ficam designados os servidores Lurdes 
Taratschuk Sabatovicz, Luiz Carlos Antoniuk 
e Eduardo M. Klosowski, sob a presidência 
da primeira, para comporem a comissão de 
descrição e avaliação pecuniária do bem imóvel 
localizada em linha santinho, com área de 
72.600,00m² (setenta e dois mil e seiscentos 
metros quadrados), situado em linha santinho, 
nesta cidade, matriculado no cri local, sob o n° 
16.561, de propriedade do espólio de salvador 
lis e maria petriw lis, consoante matrícula, mapa 
e memorial descritivo em anexo, ou a quem de 
direito pertencer,.

Art. 2º. este decreto entra em vigor a partir desta 
data.

Gabinete do prefeito, 05 de março de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 177/2012

Data: 05 de março de 2012.
SÚMULA: designa os funcionários a que se refere 
para comporem comissão de avaliação do imóvel 
de propriedade de ambrósio lis.

O excelentíssimo prefeito municipal de 
prudentópolis, estado do paraná, no uso de suas 
atribuições legais e

RESOLVE

Art. 1º. ficam designados os servidores Lurdes 
Taratschuk Sabatovicz, Luiz Carlos Antoniuk 
e Eduardo M. Klosowski, sob a presidência da 
primeira, para comporem a comissão de descrição 
e avaliação pecuniária do bem imóvel localizada em 
linha antonio Olinto, com área de 15.925,00m² 
(quinze mil, novecentos e vinte e cinco metros 
quadrados), nesta cidade, matriculado no cri local, 
sob o n° 5.270, de propriedade de ambrósio lis, 
consoante matrícula, mapa e memorial descritivo 
em anexo, ou a quem de direito pertencer,.

Art. 2º. este decreto entra em vigor a partir desta data.

Gabinete do prefeito, 05 de março de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 179/2012

data: 05 de março de 2012
sÚmula: regulamenta o edital de processo 

Seletivo Simplificado nº 01/2012 e dá outras 
providencias.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e,
considerando o decreto nº 11/2012, que 
declara situação de emergência na prestação de 
serviços de medico clínico Geral, bem como em 
conformidade com a lei municipal nº 1791/2009;

RESOLVE:
artigo 1º - Instaurar, a realização de processo 
Seletivo Simplificado nº 01/2012, nos termo da 
lei municipal em referência, para contratação de 
empregados para as funções de médico clínico 
Geral para atuar no atendimento da secretaria 
municipal de saúde – caps.
artigo 2º - ficam designados para sob a presidência 
do primeiro, comporem a comissão do processo 
Seletivo Simplificado os servidores:

miguelzinho petel – técnico em recursos Humanos
paula francineti machado Becher – agente 
administrativo 
luiz marcelo antonio – contador
ayr azevedo de moura cordeiro - advogado

artigo 3º - este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.
artigo 4º - revogam-se as disposições em 
contrário.
prefeitura municipal de
prudentópolis - pr., 05 de março de 2012.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 181/2012

Data: 06 de março de 2012.
Súmula: dispõe sobre a desapropriação de imóvel 
e determina outras providências.

  O excelentíssimo prefeito municipal 
de prudentópolis, no uso de suas atribuições 
legais e com fulcro no artigo 55, inciso viii, da 
lei Orgânica municipal, bem como artigo 2º, artigo 
5º, “caput”, alínea “i”, e artigo 6º do decreto-lei 
federal nº 3.365/1941, declara de utilidade para 
fins de desapropriação amigável ou judicial o 
imóvel que menciona,

RESOLVE:

Art. 1º. fica declarado de utilidade pública, para 
fins de desapropriação amigável ou judicial, nos 
termos do artigo 15, “caput”, do decreto-lei 
federal nº 3.365/1941, o bem imóvel com área 
de 72.600,00m² (setenta e dois mil e seiscentos 
metros quadrados), situado em linha santinho, 
nesta cidade, o qual situa-se na região nordeste 
do município, com acesso através da estrada 
municipal pavimentada que demanda a linha 
esperança e Barra Bonita, percorrendo-se 8,0Km 
até encontrar a estrada municipal que demanda a 
Barra Bonita, adentra a direita e segue por 8,9Km 
até encontrar uma estrada que demanda a Barra 
vermelha e o recanto cassiano, adentra a direita 
e segue por 3,7 Km até este imóvel, situado na 
margem esquerda da estrada e a medição teve 
início no marco ppO, cravado a margem da 
estrada municipal e desse marco, segue no rumo 
magnético de 61°42’nW e distância de 537,30 
metros, cruzando com uma sanga e fazendo divisa 

com terras de propriedade de José lis e pedro lis, 
até chegar no marco 01. desse marco, segue no 
rumo de 18°48’ne e distância de 172,00 metros, 
dividindo através de uma cerca de arame, com 
terras da firma inpacel, até chegar no marco 
02, cravado junto ao perau da serra do rio são 
João. desse marco, segue dividindo com perau, 
nos rumos e distâncias: 52°05’ se e distância 
de 334,50 metros, cruzando com uma sanga e 
79°55’se e distância de 284,20 metros, cruzando 
com uma sanga, dividindo através do perau como 
rio são João, até chegar no marco 04, cravado 
junto ao perau e a margem da estrada municipal. 
desse marco segue margeando a estrada 
municipal, no rumo de 37°51’sW e distância de 
205,40 metros, dividindo através da estrada, 
com terras de ambrósio lis, até chegar no marco 
inicial, ppO. imóvel matriculado no cri local, sob o 
n° 16.561, de propriedade do espólio de salvador 
lis e maria petriw lis, consoante matrícula, mapa 
e memorial descritivo em anexo, ou a quem de 
direito pertencer, com fulcro nos artigos 2º, 5º, 
“caput”, alíneas “i”, e artigo 6º do decreto-lei 
federal nº 3.365/1941. 

Art. 2º. ao imóvel, objeto da presente 
desapropriação, é atribuído o valor de r$ 
52.500,00 (cinqüenta e dois mil e quinhentos 
reais), através de laudo de avaliação, realizado 
pelos servidores municipais Lurdes Taratschuk 
Saatovicz, Luiz Carlos Antoniuk e Eduardo 
M. Klosowski, designados através do decreto 
municipal nº 176/2012.

Art. 3º. Os recursos para o pagamento dos valores 
referentes à desapropriação em questão sairão da 
rubrica orçamentária 10.002.04.122.2001.1021.4
4.90.61.00.

Art. 4º. efetivada a desapropriação amigável, 
a transferência do imóvel se dará via escritura 
Pública, ficando desde logo o Município imitido 
na posse do imóvel para os fins desejados, em 
se tratando de desapropriação judicial após o 
depósito.

Art. 5º. este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Gabinete do prefeito, 06 de março de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 182/2012

data: 06 de março de 2012.
súmula: dispõe sobre a desapropriação de imóvel 
e determina outras providências.

O excelentíssimo prefeito municipal de 
prudentópolis, no uso de suas atribuições legais 
e com fulcro no artigo 55, inciso viii, da lei 
Orgânica municipal, bem como artigo 2º, artigo 
5º, “caput”, alínea “i”, e artigo 6º do decreto-lei 
federal nº 3.365/1941, declara de utilidade para 
fins de desapropriação amigável ou judicial o 
imóvel que menciona,

resOlve:

art. 1º. fica declarado de utilidade pública, para 
fins de desapropriação amigável ou judicial, 
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nos termos do artigo 15, “caput”, do decreto-lei 
federal nº 3.365/1941, o bem imóvel com área de 
15.925,00m² (quinze mil, novecentos e vinte e cinco 
metros quadrados), situado em linha antonio Olinto, 
nesta cidade, o qual possui as seguintes medidas e 
confrontações, a medição teve início no marco ppO, 
cravado a margem da estrada municipal que demanda 
a linha Barra vermelha e desse marco, segue no rumo 
de 53°59’ne e distância de 325 metros, confrontado 
com as terras de ambrósio lis e salvador deczka, até 
encontrar a estrada de linha antonio Olinto, segue 
dividindo com a estrada, nas distância de : 49,04 
metros e 137,18 metros, até encontrar a esquina que 
demanda ao recanto cassiano, segue pela estrada 
com 36,23 metros e 163,70 metros, confrontando 
com terras de maria lis e José lis, até chegar no marco 
inicial, ppO. imóvel matriculado no cri local, sob o 
n° 5.270, de propriedade de ambrósio lis, consoante 
matrícula, mapa e memorial descritivo em anexo, ou 
a quem de direito pertencer, com fulcro nos artigos 
2º, 5º, “caput”, alíneas “i”, e artigo 6º do decreto-lei 
federal nº 3.365/1941. 

art. 2º. ao imóvel, objeto da presente desapropriação, 
é atribuído o valor de r$ 14.285,00 (quatorze mil 
duzentos e oitenta e cinco reais), através de laudo 
de avaliação, realizado pelos servidores municipais 
lurdes taratschuk sabatovicz, luiz carlos antoniuk e 
eduardo m. Klosowski, designados através do decreto 
municipal nº 181/2012.

art. 3º. Os recursos para o pagamento dos valores 
referentes à desapropriação em questão sairão da 
rubrica orçamentária 10.002.04.122.2001.1021.44.9
0.61.00.

art. 4º. efetivada a desapropriação, amigável ou 
judicial, ficará, desde o pagamento ou do depósito 
judicial, respectivamente, o município imitido na posse 
do imóvel para os fins desejados.

art. 5º. este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito, 06 de março de 2012.

Gilvan pizzano agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 183/2012

Decreto de Regulamentação do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente

SÚMULA:
regulamenta o fundo municipal dos direitos da criança 
e do adolescente e dá outras providencias.
O prefeito municipal de prudentópolis  no uso de suas 
atribuições legais,

DECRETA:
art. 1 - fica regulamentado o fundo municipal dos 
direitos da criança e do adolescente, conforme lei 
1904/11 que será gerido e administrado na forma 
deste decreto.
art. 2 – Os recursos do fundo serão empregados 
segundo plano de aplicação aprovado pelo conselho 
municipal dos direitos da criança e do adolescente - 
cmdca,  que integrará o orçamento do município e 
aprovado pelo legislativo municipal.
art. 3- O fundo tem por objetivo facilitar a captação, 
o repasse e aplicações dos recursos destinados  ao 
desenvolvimento das ações de atendimento á criança 
e ao adolescente.
art. 4 – eventualmente os recursos do fundo poderão 
se destinar a pesquisa, estudo e capacitação de 

recursos humanos, desde que previstos  no plano de 
aplicação.  
art. 5 – dependerá de deliberação expressa do cmdca 
a autorização para aplicação de recursos do fundo em 
outros tipos de programa que o não estabelecido neste 
decreto.

CAPITULO II
Da Operacionalização do Fundo
art. 6 – O fundo municipal   será gerido pelo Gestor 
da politica de assistência social e pelo secretário de 
finanças.
art. 7-  são atribuições do cmdca, em relação ao 
fundo:
acompanhar e aprovar  o plano de ação municipal dos 
direitos da criança e do adolescente;
elaborar o plano de aplicação dos recursos do fundo;
estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes para 
aplicação dos recursos;
acompanhar e avaliar a execução, desemprenho e 
resultados financeiros do Fundo;
avaliar e aprovar os balancetes mensais e o balanço 
anual do fundo;
solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, as 
informações necessárias  ao acompanhamento, ao 
controle e a avaliação das atividades a cargo do fundo;
mobilizar os diversos segmentos da sociedade no 
planejamento, execução e controle das ações do 
fundo;
fiscalizar os programas desenvolvidos com recursos 
do fundo;
aprovar convênios, ajustes, acordos e/ou contratos a 
serem firmados com recursos do Fundo;
Publicar, no Diário Oficial do  Município, todas as 
resoluções do cmdca, referentes ao fundo.
art. 8- são atribuições da Junta executiva :
coordenar a execução dos recursos do fundo, de 
acordo com plano de aplicação;
preparar e apresentar ao conselho municipal de 
direitos, demonstração mensal da receita e da despesa 
executada pelo fundo;
emitir e assinar notas de emprenho, cheques e ordens 
de pagamento de despesas do fundo;
tomar conhecimento e dar cumprimento ás obrigações 
definidas em convênios e/ou contratos firmados pelo 
administrador e que digam respeito ao cmdca;
manter o controle dos bens patrimoniais adquiridos 
com recursos do fundo;
manter os controles necessários á execução das 
receitas e das despesas do fundo;
encaminhar á contabilidade geral do município:
a-   mensalmente, demonstração da receita e da 
despesa;
b- anualmente, inventário dos bens e balanço geral 
do fundo.
providenciar junto á contabilidade do município, 
para que na demonstração fique indicada a situação 
econômica financeira do Fundo;
apresentar ao cmdca, a análise e avaliação da 
situação econômico-financeira do Fundo, de acordo 
com os demonstrativos;
manter o controle dos contratos e convênios 
firmados com instituições governamentais e não 
governamentais;
manter o controle da receita do fundo;
encaminhar ao cmdca relatório mensal de 
acompanhamento e avaliação do plano de aplicação 
de recursos do fundo;
fornecer ao ministério público, quando solicitado, 
demonstração de aplicação dos recursos do fundo.

Capitulo III – Dos Direitos do Fundo
art. 9 - são receitas do fundo:
dotação consignada anualmente no orçamento 
municipal e as verbas adicionais que a lei vier 
estabelecer no decurso de cada exercício;
doações de pessoas físicas e jurídicas, conforme o 
disposto da lei 8069/90;
valores provenientes das multas previstas no art.214 da 
lei  8069/90;
Transferência de recursos financeiros oriundos dos 
fundos nacional e estadual dos direitos da criança e do 
adolescente.
doações, auxílios, e contribuições, transferências de 
entidades nacionais, internacionais, governamentais e 
não governamentais;

Produtos de aplicações financeiras dos recursos 
disponíveis, respeitada  a legislação em vigor;
repasse obrigatório do município de pelo menos 
0,0035% do orçamento previsto  no artigo 18 § 2º da 
lei 1904/11;
Outros recursos que por ventura lhe forem destinados.

Capitulo IV – Execução Orçamentária
art. 10- no prazo máximo de quinze dias, a contar 
da promulgação  da lei de Orçamento, o secretário 
municipal de finanças apresentará ao cmdca, para 
análise e acompanhamento, o quadro de aplicação dos 
recursos do fundo, para apoiar os programas e projetos 
contemplados no plano de aplicação.
art. 11- constituem despesas do fundo:
O financiamento total ou parcial dos programas de 
atendimento da criança e do adolescente desde que 
constantes no plano de aplicação;
despesas que envolvam capacitação e aprimoramento 
da função de conselheiro, tais como: cursos, seminários, 
etc.

art. 12-  o fundo terá vigência indeterminada.

art. 13- este decreto  entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogada  as disposições em contrário.

prudentópolis, 05 de março de 2012.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
prefeito municipal de prudentópolis

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 184/2012

Data: 06 de março de 2012.
Súmula: prorroga o prazo para conclusão dos 
processos de sindicância a que se refere e 
determina outras providências.

O excelentíssimo prefeito municipal de 
prudentópolis, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º. ficam prorrogados por mais trinta 
dias os prazos para a conclusão do processo de 
sindicância sob o número 3942/2011, haja vista o 
pedido formulado pela presidente da comissão de 
sindicância permanente nesse sentido. 

Art. 2º. este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Gabinete do prefeito, 06 de março de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 39/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da 
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professora Adelia Mokreski Krauczuk, lotada 
na escola rural municipal de taboão, de 20 
(vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, com 
proventos proporcionais, na escola rural municipal 
de tijuco preto, em substituição ao professor 
pedro Kozechen que encontra-se em licença para 
tratamento de saúde.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 40/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da professora 
Anizia Bobalo Koltun, lotada na escola rural 
municipal de pimental, de 20 (vinte) para 40 
(quarenta) horas semanais, com proventos 
proporcionais, na escola rural municipal de ligação, 
devido ao aumento de alunos matriculados.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 41/2012
 
O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da professora 
Cheila Marcia Costa Guilouski, lotada na 
escola rural municipal de são francisquinho, de 
20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, 
com proventos proporcionais, na mesma escola, 
devido ao aumento de alunos matriculados, 
necessitando que seja dividido em dois turnos a 
classe multisseriada do 1º ao 5º ano.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 

sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 42/2012
 
O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da 
professora Edviges Kudzia Bahri, lotada 
na escola rural municipal de Jaciaba, de 20 
(vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, com 
proventos proporcionais, na escola rural municipal 
de serra da esperança, devido ao aumento de 
alunos matriculados e ao atendimento a classe 
multisseriada de 1º e 2º ano.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 43/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da professora 
Elizete Homeniuk, lotada na escola municipal 
tiradentes, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas 
semanais, com proventos proporcionais, na escola 
rural municipal Getulio vargas, devido ao aumento 
de alunos matriculados.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 44/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da professora 
Glaucia Stachiu, lotada na escola rural municipal 
de macacos, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) 
horas semanais, com proventos proporcionais, 
na mesma escola, devido a quantidade de alunos 
matriculados, necessitando que seja dividido em 
dois turnos a classe multisseriada do 1º ao 5º ano.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 45/2012
 
O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da professora 
Joelma Sluzovski, lotada na escola municipal de 
vila das flores, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) 
horas semanais, com proventos proporcionais, 
na escola rural municipal  de rio dos patos – 
presidente Kennedy, em atendimento a classe 
multisseriada de 1º e 2º ano.
art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 46/2012
 
O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;
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RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da 
professora Maria Ines Sydorko Volaniuk, 
lotada na escola rural municipal de Jaciaba, de 20 
(vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, com 
proventos proporcionais, na escola rural municipal  
de serra da esperança, devido ao aumento de 
alunos matriculados e ao atendimento de classe 
multisseriada do 3º, 4º e 5º ano.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 47/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da professora 
Maria José Ferreira Machado, lotada na 
escola municipal favo de mel, de 20 (vinte) para 
40 (quarenta) horas semanais, com proventos 
proporcionais, na escola rural municipal  de 
Jesuino marcondes, de vido ao aumento de alunos 
matriculados.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 48/2012
 
O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da professora 
Nadia Veres, lotada na escola rural municipal de 
cachoeirinha, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) 
horas semanais, com proventos proporcionais, 
na mesma escola, devido ao aumento de alunos 

matriculados., necessitando que seja dividido e 
dois turnos a classe multisseriada do 1º ao 5º ano.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

 PORTARIA Nº 49/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

resOlve:

art. 1º - aumentar a carga horária da professora 
raquel Krauczuk, lotada na escola municipal de 
vila das flores, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) 
horas semanais, com proventos proporcionais, 
na escola rural municipal de Jesuino marcondes, 
devido ao aumento de alunos matriculados.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan pizzano agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 50/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da professora 
Regiane Cardoso, lotada na escola municipal favo 
de mel, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas 
semanais, com proventos proporcionais, na escola 
rural municipal de rio dos patos – presidente 
kennedy, em atendimento a classe multisseriada 
de 3º, 4º e 5º ano.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 51/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

resOlve:

art. 1º - aumentar a carga horária da professora 
silvana G. Korzawski, lotada na escola rural 
municipal Getulio vargas, de 20 (vinte) para 
40 (quarenta) horas semanais, com proventos 
proporcionais, na escola rural municipal de de 
ponte alta, em atendimento a classe multisseriada 
de 4º e 5º ano.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan pizzano agibert
prefeito municipal 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 52/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

resOlve:

art. 1º - aumentar a carga horária da professora 
tecla Bobalo franco, lotada na escola rural 
municipal de Herval sede, de 20 (vinte) para 
40 (quarenta) horas semanais, com proventos 
proporcionais, na escola rural municipal de 
alto Barra Grande, em atendimento a classe 
multisseriada de 1º, 2º e 3º ano.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan pizzano agibert
prefeito municipal

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 53/2012
 
O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
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conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

resOlve:

art. 1º - aumentar a carga horária da professora 
terezinha sibrux Klosz, lotada na escola rural 
municipal de Herval sede, de 20 (vinte) para 
40 (quarenta) horas semanais, com proventos 
proporcionais, na escola rural municipal de 
alto Barra Grande, em atendimento a classe 
multisseriada de 4º e 5º ano.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan pizzano agibert
prefeito municipal

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 54/2012
 
O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária do professor 
Cristóvão Kluskovski, lotado na escola rural 
municipal de linha marrecas de cima, de 20 
(vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, com 
proventos proporcionais, na mesma escola, devido 
ao atendimento de classe multisseriada, a qual foi 
dividida em dois turno.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 55/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da 
professora Giselly Luana Zilch, lotado na escola 
rural municipal de Jesuino marcondes, de 20 
(vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, com 
proventos proporcionais, na mesma escola, para 
que desenvolva disciplinas complementares no 

contra turno, afim de que os professores regentes 
cumpram a hora atividade prevista no artigo 37 da 
lei municipal nº 1.920/2011.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 56/2012
 
O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da professora 
Neuzi Terezinha Menon Galvão, lotado na 
escola municipal Benedito José pinto, de 20 
(vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, com 
proventos proporcionais, na escola rural municipal 
de Jesuino marcondes, para que desenvolva 
disciplinas complementares no contra turno, afim 
de que os professores regentes cumpram a hora 
atividade prevista no artigo 37 da lei municipal nº 
1.920/2011.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 57/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da professora 
Regina Kulek França, lotado na escola rural 
municipal de Jesuino marcondes, de 20 (vinte) 
para 40 (quarenta) horas semanais, com 
proventos proporcionais, na mesma escola, para 
que desenvolva disciplinas complementares no 
contra turno, afim de que os professores regentes 
cumpram a hora atividade prevista no artigo 37 da 
lei municipal nº 1.920/2011.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

 PORTARIA Nº 58/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do paraná, no 
uso de suas atribuições legais e em conformidade om a lei 
municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da professora Sueli 
Costa Guilouski, lotado na escola rural municipal de 
Jaciaba, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, 
com proventos proporcionais, na escola rural municipal de 
ligação, para que desenvolva disciplinas complementares 
no contra turno, afim de que os professores regentes 
cumpram a hora atividade prevista no artigo 37 da lei 
municipal nº 1.920/2011.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir do dia 06 de 
fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 59/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do paraná, no 
uso de suas atribuições legais e em conformidade om a lei 
municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da professora Uscila 
Mariele S. Ternoski, lotada na escola rural municipal 
de eduardo chaves, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) 
horas semanais, com proventos proporcionais, na mesma 
escola, para que, em contra turno, atenda alunos da 
escola rural municipal de linha tigre Barra Grande, que foi 
nuclearizada, onde são atendidas turmas do 1º ao 5º ano 
que são multisseriadas.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir do dia 06 de 
fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal
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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 60/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da professora 
Laudeci Smutek Volaniuk, lotada na escola 
rural municipal de Jaciaba, de 20 (vinte) para 
40 (quarenta) horas semanais, com proventos 
proporcionais, na mesma escola, devido ao 
aumento de alunos matriculados.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

 

PORTARIA Nº 61/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade om a lei municipal nº 1.920/2011;

RESOLVE:

art. 1º - AUMENTAR a carga horária da 
professora Marlene Honesko, lotada na escola 
rural municipal Getulio vargas, de 20 (vinte) 
para 30 (trinta) horas semanais, com proventos 
proporcionais, na mesma escola, para que em 
contra turno, atenda alunos de classe especial.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
06 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 62/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com o artigo 36 da lei municipal nº 
1.920/2011;
   

RESOLVE:

art. 1º – CONCEDER Gratificação de função por 
deslocamento de longa distância, aos professores 
abaixo relacionados, conforme local,  kilometragem 
e percentual descritos:

Professor
Escola 
Rural Mu-
nicipal de:

Kilome-
tragem

Percentu-
al de gra-
tificação

nadia veres cacheiri-
nha 30 Km 30%

maria José 
ferreira ma-
chado

Jesuino 
marcondes 25 Km 25%

neuzi tere-
zinha menon 
Galvão

Jesuino 
marcondes 25 Km 25%

raquel Krau-
czuk

Jesuino 
marcondes 25 Km 25%

Giselly luana 
zilch

Jesuino 
marcondes 25 Km 25%

elizete Ho-
meniuk

Getúlio 
vargas 25 Km 25%

maria elicia-
ne Bronholo

Getulio 
vargas 25 Km 25%

Glaucia sta-
chiu macacos

acima 
de 30 
Km

30%

edineia costa 
rosa Queimadas 20 Km 15%

elis andreia 
fales Queimadas 20 Km 15%

marcia vivia-
ne poczenek palmital 25 Km 25%

vera rodri-
gues fiuza 
schery

santana da 
Barra seca 30 Km 30%

Bernadete 
charnei pe-
reira

manduri 10 Km 15%

rosane Beló 
dos santos

rio d’areia 
– rosa Ogg 20 Km 15%

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 
01 de fevereiro de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis – pr, 29 de fevereiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 63/2012

 O prefeito municipal de prudentópolis, estado 
do paraná, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com o estatuto dos servidores 
públicos do município de prudentópolis (lei 1339 
de 18/02/2003).

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, licença para tratamento de 
saúde a funcionária Salete de Almeida, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Enfermeira, a 

partir de 16 de janeiro de 2012, pelo período de 
45 (quarenta e cinco) dias, devendo retornar em 
01 de março de 2012, conforme requerimento 
protocolado em 16/01/2012, sob nº 149/2012, 
e, posteriormente relatório da comissão de 
Avaliação Médica designada para este fim.

Art. 2º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr., 01 de março de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

 
Extrato do 2° Termo Aditivo referente ao 

Pregão Presencial nº 046/2011
Contrato n° 082/2011
Partes: município de prudentópolis e antonio 
Olivio Bini - me.
Valor: fica o valor do contrato sob nº 082/2011 
acrescido em 25% (vinte e cinco por cento), 
passando de r$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e 
novecentos reais) para r$ 43.625,00 (quarenta e 
três mil seiscentos e vinte e cinco reais).
Data da assinatura: 01/03/2012

Extrato de Contrato – Concorrência Pública 
nº 003/2011

Contrato n° 043/2012
Objeto: outorga de 41 (quarenta e uma) vagas, 
sem caráter de exclusividade, para exploração dos 
serviços de táxi no município de prudentópolis, 
Estado do Paraná, conforme definido na Lei 
municipal n.º 1.792/2009 e decretos municipais 
de n.º 430/2009 e 431/2009, em caráter contínuo 
o permanente, mediante pagamento mensal pela 
vaga.
Vencedor: edivaldo Kischel.  
Valor: O valor pago pela concessionária ao 
concedente mensalmente, conforme proposta de 
preços apresentada, perfaz a cifra de r$ 101,00 
(cento e um reais) valor esse que poderá será  
utilizado como referência na aplicação das eventuais 
penalidades que incidirem sobre a concessionária. 
Vigência: 06 (seis) anos, podendo ser prorrogado 
por igual período uma única vez, sem caráter 
de exclusividade, contados a partir da data de 
assinatura do presente instrumento contratual.
Data: 29/02/2012

Extrato de Contrato – Concorrência Pública 
nº 003/2011

Contrato n° 044/2012
Objeto: outorga de 41 (quarenta e uma) vagas, 
sem caráter de exclusividade, para exploração dos 
serviços de táxi no município de prudentópolis, 
Estado do Paraná, conforme definido na Lei 
municipal n.º 1.792/2009 e decretos municipais 
de n.º 430/2009 e 431/2009, em caráter contínuo 
o permanente, mediante pagamento mensal pela 
vaga.
Vencedor: lindomar Woichekoski.  
Valor: O valor pago pela concessionária ao 
concedente mensalmente, conforme proposta de 
preços apresentada, perfaz a cifra de r$ 43,50 
(quarenta e três reais e cinquenta centavos)  valor 
esse que poderá será  utilizado como referência na 
aplicação das eventuais penalidades que incidirem 
sobre a concessionária. 
Vigência: 06 (seis) anos, podendo ser prorrogado 
por igual período uma única vez, sem caráter 
de exclusividade, contados a partir da data de 
assinatura do presente instrumento contratual.
Data: 29/02/2012
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Extrato de Contrato – Concorrência Pública 
nº 003/2011

Contrato n° 045/2012
Objeto: outorga de 41 (quarenta e uma) vagas, 
sem caráter de exclusividade, para exploração dos 
serviços de táxi no município de prudentópolis, 
Estado do Paraná, conforme definido na Lei 
municipal n.º 1.792/2009 e decretos municipais 
de n.º 430/2009 e 431/2009, em caráter contínuo 
o permanente, mediante pagamento mensal pela 
vaga.
Vencedor: Wilson carvalho Guimarães. 
Valor: O valor pago pela concessionária ao 
concedente mensalmente, conforme proposta de 
preços apresentada, perfaz a cifra de r$ 26,00 
(vinte e seis reais)   valor esse que poderá será  
utilizado como referência na aplicação das eventuais 
penalidades que incidirem sobre a concessionária. 
Vigência: 06 (seis) anos, podendo ser prorrogado 
por igual período uma única vez, sem caráter 
de exclusividade, contados a partir da data de 
assinatura do presente instrumento contratual.
Data: 29/02/2012

Extrato de Contrato – Concorrência Pública 
nº 003/2011

Contrato n° 046/2012
Objeto: outorga de 41 (quarenta e uma) vagas, 
sem caráter de exclusividade, para exploração dos 
serviços de táxi no município de prudentópolis, 
Estado do Paraná, conforme definido na Lei 
municipal n.º 1.792/2009 e decretos municipais 
de n.º 430/2009 e 431/2009, em caráter contínuo 
o permanente, mediante pagamento mensal pela 
vaga.
Vencedor: vilmar cordeiro da silva.  
Valor: O valor pago pela concessionária ao 
concedente mensalmente, conforme proposta de 
preços apresentada, perfaz a cifra de r$ 101,00 
(cento e um reais) valor esse que poderá será  
utilizado como referência na aplicação das eventuais 
penalidades que incidirem sobre a concessionária. 
Vigência: 06 (seis) anos, podendo ser prorrogado 
por igual período uma única vez, sem caráter 
de exclusividade, contados a partir da data de 
assinatura do presente instrumento contratual.
Data: 29/02/2012

Extrato de Contrato – Concorrência Pública 
nº 003/2011

Contrato n° 047/2012
Objeto: outorga de 41 (quarenta e uma) vagas, 
sem caráter de exclusividade, para exploração dos 
serviços de táxi no município de prudentópolis, 
Estado do Paraná, conforme definido na Lei 
municipal n.º 1.792/2009 e decretos municipais 
de n.º 430/2009 e 431/2009, em caráter contínuo 
o permanente, mediante pagamento mensal pela 
vaga.
Vencedor: marcelo schindler.   
Valor: O valor pago pela concessionária ao 
concedente mensalmente, conforme proposta de 
preços apresentada, perfaz a cifra de r$ 41,00 
(quarenta e um reais) valor esse que poderá será  
utilizado como referência na aplicação das eventuais 
penalidades que incidirem sobre a concessionária. 
Vigência: 06 (seis) anos, podendo ser prorrogado 
por igual período uma única vez, sem caráter 
de exclusividade, contados a partir da data de 
assinatura do presente instrumento contratual.
Data: 29/02/2012

Extrato de Contrato – Concorrência Pública 
nº 003/2011

Contrato n° 048/2012
Objeto: outorga de 41 (quarenta e uma) vagas, 
sem caráter de exclusividade, para exploração dos 
serviços de táxi no município de prudentópolis, 
Estado do Paraná, conforme definido na Lei 
municipal n.º 1.792/2009 e decretos municipais 
de n.º 430/2009 e 431/2009, em caráter contínuo 
o permanente, mediante pagamento mensal pela 

vaga.
Vencedor: donato mariano pontes.    
Valor: O valor pago pela concessionária ao 
concedente mensalmente, conforme proposta de 
preços apresentada, perfaz a cifra de r$ 50,00 
(cinquenta reais) valor esse que poderá será  
utilizado como referência na aplicação das eventuais 
penalidades que incidirem sobre a concessionária. 
Vigência: 06 (seis) anos, podendo ser prorrogado 
por igual período uma única vez, sem caráter 
de exclusividade, contados a partir da data de 
assinatura do presente instrumento contratual.
Data: 29/02/2012

prefeitura municipal de prudentópOlis
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012
OBJetO: contratação de associação de árbitros 
para os eventos esportivos a serem realizados no 
município de prudentópolis/pr.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 64.165,00 
(sessenta e quatro mil cento e sessenta e cinco 
reais).
data: 20 de março de 2011, às 09h30m.
infOrmaçÕes sOBre O preGãO: O edital poderá 
ser obtido no site www.prudentopolis.pr.gov.br, e 
demais informações junto ao depto de licitações 
da prefeitura municipal de prudentópolis, 
localizado na rua rui Barbosa, nº 801, centro, 
prudentópolis-pr, cep 84400-000, fone (42) 3446-
8007 de segunda à sexta-feira, no horário das 
08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 
17:00 horas.
efraim Kos
pregoeiro presencial

prefeitura municipal de prudentópOlis
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012
OBJetO: aquisição de equipamentos para 
implantação de uma sala de exibição de 
filmes – Cinema, conforme convênio Siconv nº 
751871/2010 – minc/adm.
valOr: r$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil 
reais).
data: 20 de março de 2012, às 13h30m.
infOrmaçÕes: O edital poderá ser obtido no 
site www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais 
informações junto ao depto de licitações da 
prefeitura municipal de prudentópolis, localizado na 
rua rui Barbosa, nº 801, centro, prudentópolis-pr, 
cep 84400-000, fone (42) 3446-8007 de segunda 
à sexta-feira, no horário das 08:00 horas às 12:00 
horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.

efraim Kos
pregoeiro presencial

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 
Nº 001/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pela lei 
1791/2009 de 15/09/2009, considerando a 
necessidade inadiável de excepcional interesse 
público, resolve estabelecer e divulgar as normas 
para a realização do Processo Seletivo Simplificado, 
objetivando a contratação de profissionais para 
atuarem no caps-tm e caps-ad, conforme Anexo 
I, deste edital, o qual será operacionalizado pela 
comissão designada pelo decreto 179/2012.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente Processo Seletivo Simplificado 
consistirá de Análise de Currículos e Títulos, 

tendo como objetivo o recrutamento e a seleção 
de profissionais para atuar no atendimento da 
secretaria de saúde - caps-tm e caps-ad, 
conforme anexo i deste edital.
1.2. O Profissional selecionado, e convocado para 
assinatura de contrato, deverá atuar na execução 
das atribuições funcionais do cargo, tendo que 
cumprir com a carga horária constante no Anexo 
I deste edital.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Período: de 12 e 13 de março de 2012.
2.2. Local: departamento de recursos Humanos
2.3. Endereço: rua rui Barbosa, 801 – centro – 
prudentópolis – pr.
2.4. Horários: das 08 horas às 11:30 horas e da 
13:00 horas às 16:30 horas. 

3. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
3.1. as inscrições serão realizadas, exclusivamente, 
em conformidade com o ítem 2. deste edital, 
quando o candidato deverá preencher a ficha de 
inscrição, fornecida no local de inscrição, e a ela 
anexar cópias legíveis dos documentos abaixo 
relacionados, que serão retidas no ato da inscrição, 
para servir de suporte na análise dos títulos, os 
quais deverão ter correlação com a habilitação 
exigida para atuar na referida área.
a) currículo, acompanhado de comprovantes de 
títulos, constantes do item 9.2, deste edital;
b) cédula da identidade;
3.2. não serão admitidas inscrições de candidatos 
com documentação que não atendam às alíneas 
do item 3.1, deste edital, ou seja, incompleta, 
mesmo que se comprometa a complementá-la em 
data posterior.
3.3. não será devolvida a documentação de 
candidatos não aprovados no certame.

4. DA INSCRIÇÃO POR PROCURAÇÃO
4.1. será admitida a inscrição por terceiros 
mediante procuração simples do interessado, com 
firma reconhecida em cartório, acompanhada das 
cópias legíveis de comprovantes e documentos 
constantes do item 3.1. deste edital. as cópias 
desses documentos serão retidas no ato da 
inscrição, para servir de suporte para a análise de 
títulos.
4.2. O comprovante de inscrição será entregue ao 
procurador, depois de efetuada a inscrição.
4.3. O candidato inscrito por procuração assume 
total responsabilidade pelas informações prestadas 
por seu procurador, arcando com as conseqüências 
de eventuais erros de seu representante no 
preenchimento do formulário de inscrição e em 
sua entrega.

5. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DE 
CONTRATO
5.1. para a assinatura do contrato de prestação 
de serviços o candidato terá que apresentar as 
seguintes condições:
a) ter sido aprovado no presente processo seletivo 
Simplificado;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
d) ter cumprido as obrigações e encargos militares 
(para sexo masculino);
e) comprovar escolaridade exigida para o exercício 
do cargo e demais requisitos;
 f) cumprir, na íntegra, as determinações deste 
edital.

6. DO REGIME DE TRABALHO
6.1. a contratação será efetivada sob o regime da 
clt.
6.2. a carga horária será de 20 (vinte) horas 
semanais, na forma da legislação vigente, com 
jornada diária adequada ao horário estabelecido 
pelo município.

7. DOS LOCAIS DE TRABALHO
7.1. O candidato para o cargo deverá desempenhar 



ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS qUARTA-FEIRA, 07  DE MARÇO DE 2012 - EDIÇÃO 38210
suas atividades profissionais de acordo com as 
determinações da administração municipal.

8. REMUNERAÇÃO
8.1. O valor da remuneração será equivalente ao 
valor constante no Anexo I.
8.2. O pagamento da remuneração será efetuada 
através de depósito bancário, no Banco itaú, na 
conta que deverá ser apresentada pelo candidato 
no departamento de recursos Humanos, quando 
da efetivação da contratação.
8.3. a remuneração poderá ser acrescida de 
adicional de insalubridade, em conformidade com 
ltcat, e de horas extras devidamente autorizadas.

9. DA ANÁLISE DOS TÍTULOS
9.1. a análise de títulos será realizada de acordo 
com as condições e os critérios de avaliação 
preestabelecidos a seguir:
9.2. tabela de títulos para avaliação:

REQUISI-
TOS

DOCUMEN-
TAÇÃO EXI-
GIDA

PON-
TOS

PONTUA-
ÇÃO MÁ-
XIMA

A - tempo 
de experiên-
cia na Área 
de saúde em 
Geral

comprovar 
através de 
certidão for-
necida por 
entidades de 
saúde, regis-
tro em cartei-
ra de trabalho 
ou contrato 
de trabalho.

1,0 
pontos 
para 
cada 
ano de 
experi-
ência.

4,0 pon-
tos.

B - tempo 
de experiên-
cia na Área 
de saúde 
pública

comprovar 
através de 
certidão for-
necida por ór-
gãos públicos, 
ou registro em 
carteira de 
trabalho.

2,0 
pontos 
para 
cada 
ano de 
experi-
ência.

8,0 pon-
tos.

C - tempo 
de experiên-
cia no caps

comprovar 
através de 
certidão for-
necida por ór-
gãos públicos, 
ou carteira 
de trabalho 
e previdência 
social.

3,0 
pontos 
para 
cada 
ano de 
experi-
ência.

12,0 pon-
tos.

9.3 para tempo de experiência, o ano será contado 
na proporção de um ano para cada 365 dias a 
serem comprovados conforme item 9.2 deste 
edital. será atribuída pontuação proporcional ao 
período de tempo que não completar um ano.
9.4 O tempo de experiência em períodos 
concomitantes será considerado individualmente, 
desde que prestado em diferentes instituições.
9.5 cada documento apresentado será enquadrado 
em apenas um requisito da tabela 9.2.
9.6 O tempo de experiência que se enquadre em 
mais de um requisito será contado para aquele de 
maior pontuação.

10. DA CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO
10.1. encerrado o prazo de inscrições, realizado 
o processo de avaliação, o resultado será 
divulgado no dia 14 de março de 2012 no 
site  www.prudentopolis.pr.gov.br e afixado 
nas dependências da prefeitura municipal de 
prudentópolis.
10.2. Serão desclassificados os candidatos que se 
inscreverem e não obtiverem no mínimo 01 (um) 
ponto na tabela de títulos.
10.3. Os candidatos serão classificados por ordem 
decrescente, de acordo com os pontos obtidos na 
análise de títulos e critérios de desempate.

11. DOS RECURSOS
11.1. caberá recurso contra o resultado da análise 

de títulos constante na tabela do item 9.2 a ser 
protocolado até as 12:00 horas dia 16/03/2012, 
no setor de tributação da prefeitura municipal de 
prudentópolis; obrigatoriamente acompanhada 
de petição com fundamento da reclamação 
devidamente exposto, sob pena de não 
conhecimento do recurso.

12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
12.1. Ocorrendo empate quanto ao número de 
pontos obtidos na análise de títulos, o desempate 
será decidido beneficiando o candidato que 
obtiver mediante a entrega dos comprovantes e 
documentos constantes do item 3.1., deste edital, 
na seguinte ordem:
a) maior idade e
b) maior prole (dependentes legais menores 
de 18 anos).

13. DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO 
RESULTADO FINAL
13.1. decorrido o prazo de interposição de 
recursos, o resultado será homologado e divulgado 
no dia 21 de março de 2012 no Diário Oficial do 
município, no site  www.prudentopolis.pr.gov.
br e afixado nas dependências da Prefeitura 
municipal de prudentópolis.

14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. a contratação é pelo regime da consolidação 
das leis do trabalho, com duração de 06 (seis) 
meses, podendo ser prorrogado por até igual 
período, conforme necessidades da administração, 
bem como rescindo a qualquer momento quando 
da convocação dos aprovados em concurso público.
14.2. O candidato convocado para assinatura do 
contrato de serviço prestado, deverá se apresentar 
junto ao departamento de recursos Humanos, na 
data estipulada do edital de convocação, que se 
dará no Diário Oficial do Município, para fazer a 
entrega de cópias dos seguintes documentos, sem 
prejuízo dos constantes no item 5.1.:
a) cédula de identidade e cadastro de pessoa 
física (cpf);
b) comprovante de residência;
c) título eleitoral;
d) comprovante de estar quite com a Justiça 
eleitoral;
e) Uma fotografia 3x4 recente;
f) comprovante de conta corrente de pessoa no 
Banco do Brasil;
g) declaração pessoal de não acumulação de 
cargos, exceto as prevista na constituição federal;
i) apresentar atestado de saúde, considerando-o 
apto para o exercício do cargo, objeto da 
contratação;
j) carteira de trabalho e previdência social.
14.3. O candidato convocado para assinatura 
de contrato de prestação de serviços, que não 
comparecer na data determinada no edital de 
convocação, será tido como desistente, podendo, 
após o prazo previsto neste edital, convocar 
o próximo candidato aprovado, obedecendo 
rigorosamente a ordem de classificação para a 
devida contratação.
14.4. O candidato classificado e convocado que 
comparecer na data da convocação ou não tiver 
interesse em aceitar a vaga ofertada nem aguardar 
outra oferta, será considerado desistente, seu 
nome será eliminado da lista de aprovados, ou 
assinara termo de desistência, passando para o 
final da lista de aprovados.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. O presente Processo Seletivo Simplificado 
terá validade de 03 (três) meses, a contar da 
data da publicação da homologação do resultado 
final, publicada através de Edital no Diário Oficial 
do município e no site  www.prudentopolis.
pr.gov.br, podendo ser prorrogado por igual 
período.
15.2. as atribuições dos cargos são as descritas no 
Anexo II – Atribuições.

15.3. será excluído do certame, a qualquer tempo, 
seja dentro do prazo de validade do processo 
seletivo ou de contratação, o candidato que se 
enquadrar no que dispõe as alíneas a seguir:
a) por sua inteira responsabilidade, deixar de 
apresentar quaisquer dos documentos, constantes 
do item 3.1, deste edital; e
b) não atender as condições constantes do item 
5, deste edital.
15.4. não se efetivara a contratação se esta 
implicar em acúmulo ilegal de cargos, nos termos 
da constituição federal.
15.5. A Aprovação e classificação definitiva geram 
para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à contratação.
15.6. Os contratos firmados serão extintos, nos 
casos previstos na lei municipal nº 1791/2009.
15.7. Os casos omissos serão resolvidos pela 
comissão designada para acompanhamento 
do referido processo seletivo e pela assessoria 
Jurídica da prefeitura municipal de prudentópolis. 

16. ANEXOS
- anexo i – Quadro de Vagas
- anexo ii – Atribuições
- anexo iii – Ficha de Inscrição.

prudentópolis, 05 de março de 2012.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
Prefeito Municipal

ANEXO I
QUADRO DE VAGAS

De-
nomi-
nação 

do 
Cargo

Esco-
lari-
dade

Car-
ga 
Ho-
rária 
Se-
ma-
nal

Salário 
Mensal

Nº de 
vagas 
para 

contra-
tação 

imedia-
ta

médico 
clinico 
Geral

supe-
rior na 
Área

20 
horas

r$ 
4.925,00 01

médico 
p s i -
quiatra

supe-
rior na 
Àrea

20 
horas

r$ 
6.940,81 01

ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Médico Clinico Geral - efetuar exames médicos, emitir 
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras 
formas de tratamento para diversos tipos de doenças, 
aplicando recursos de medicina preventiva e terapêutica; 
- examinar o paciente auscultando, palpando ou utilizando 
instrumentos especiais, para determinar diagnóstico, 
ou se necessário, requisitar exames complementares 
e encaminhá-lo ao especialista; analisar e interpretar 
resultados de exames de raios X, bioquímicos, 
hematológicos e outros, acompanhando-os com padrões 
normais; prescrever medicamentos, indicando dosagem 
e respectiva via de administração, bem como cuidados a 
serem observados para conservar ou restabelecer a saúde 
do paciente; manter registro dos pacientes examinados, 
anotando a conclusão diagnóstica, tratamento e evolução 
da doença para efetuar orientação terapêutica adequada; 
executar outras tarefas correlatas.
Médico Psiquiatra - prestar e orientar o tratamento 
médico, coordenar atividades médicas institucionais 
diagnosticando situações de saúde, executando 
atividades médicas, desenvolvendo e executando 
programas de saúde em sua área de atuação. compor a 
equipe do caps e ter habilidade de trabalhar em equipe 
multiprofissional, colaborando na construção do projeto 
terapêutico da unidade; disponibilidade em trabalho 
com/na lógica do território: conhecer, diagnosticar, 
intervir e avaliar a pratica cotidiana de acordo com as 
necessidades da população da região: atendimento 
psiquiátrico e terapêutico, preferencialmente em grupo, 
da clientela; trabalhar com/nas oficinas terapêuticas 
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e atividades de inserção comunitária; realizar visitas 
domiciliares quando necessário,: participar de atividades 
junto a sms quando solicitado; representar a unidade 
em reuniões, aulas e outras atividades quando solicitado 
pelo coordenador; promover e participar de ações 
intersetoriais com outras secretarias do poder público e 
sociedade civil, bem como com outras equipes da saúde; 
trabalhar de acordo com as diretrizes do sus , conforme 
as políticas públicas de saúde da sms; preencher os 

impressos da unidade como, por exemplo, prontuário, 
laudo; internar em hospital geral; acompanhar o 
paciente do caps internado; encaminhar internação em 
hospital psiquiátrico; promover e participar de ações 
inter setoriais com outras secretarias do poder público 
sociedade civil e outras equipes de saúde; representar 
a unidade de saúde em reuniões, palestras e outras 
atividades quando solicitadas pelo coordenador ou 
gestor; executar outras tarefas correlatas. 

ANEXO – III 
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS – PR 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2012 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

USO DA COMISSÃO 
Nº DE INSCRIÇÃO 

 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CARGO 
CARGO PRETENDIDO: (ESCREVER EM LETRA DE FORMA) 

                                               
 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
NOME COMPLETO DO CANDIDATO: (EM LETRA DE FORMA) 

                                               
 

ENDEREÇO COMPLETO(EM LETRA DE FORMA) 

                                               
 

C E P  CIDADE (EM LETRA DE FORMA)  EST 

     -                                          
 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE 
 

EST 
 

DATA NASCIMENTO 
 

SEXO 
 

DDD TELEFONE 

                   /   /   M  F  0 x x           
 

ESTADO CIVIL: 
C S V SJ  É PORTADOR DE DEFICIENCIA? 

    Nº DE FILHOS MENORES DE 18 
ANOS OU INCAPAZES  

    SIM   NÃO  
 

       Conforme preceitua o Edital de Processo Seletivo nº 001/2012, Declaro conhecer, atender e aceitar todas as regras nele contidas. 
       Prudentópolis – PR,   ______de_________________________de 2012. 
 
 
 
                     __________________________________________________________________ 
                                               Assinatura do Candidato ou Procurador Legal 

Via da Comissão de Concurso 
................................................................................................................................................................................................................ 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS – PR 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2012 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

USO DA COMISSÃO 
Nº DE INSCRIÇÃO 

 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CARGO 
CARGO PRETENDIDO: (ESCREVER EM LETRA DE FORMA) 

                                               
 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
NOME COMPLETO DO CANDIDATO: (EM LETRA DE FORMA) 

                                               
 

Recebemos do Candidato acima identificado o Requerimento de Inscrição para o cargo supra citado do Processo Seletivo Simplificado nº 
001/2012 e cópia dos documentos exigidos no item 3.1 do edital. 
 
Prudentópolis- PR, _______/_______/ 2012. 
 
 
                                                                                                             ___________________________________ 
                                                                                                                              Depto de Recursos Humanos 

 

    cONSELHO MuNiciPAL DOS DiREiTOS DA 
cRiANÇA  E DO ADOLEScENTE DE       PRu-

DENTOPOLiS – cMDcA

 Resolução 01/2012 – Projetos, ações e 
serviços na área infanto-juvenil

 O cOnselHO municipal dOs direitOs 
da criança e dO adOlescente de 
prudentópOlis, no uso de suas atribuições 
legais e por maioria absoluta de seus membros,

 r e s O l v e:

 Que todas as ações, projetos e serviços 
voltados à criança e adolescente, desenvolvidos 
no município de prudentópolis, devem passar 
pela aprovação do conselho para posterior 
funcionamento.

 Sessão plenária13/2011 do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Prudentópolis de 22 de 
novembro de 2011.

vanderléia schinemann
presidente cmdca

  cONSELHO MuNiciPAL DOS DiREiTOS
DA cRiANÇA  E DO ADOLEScENTE DE 

PRuDENTOPOLiS – cMDcA

 Resolução 02/2012 – Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente

 O cOnselHO municipal dOs direitOs 
da criança e dO adOlescente de 
prudentópOlis, no uso de suas atribuições 
legais e por maioria absoluta de seus membros,

r e s O l v e:

aprovar as alterações realizadas na regulamentação 
do fundo municipal dos direitos da criança e 
do adolescente e envio para o executivo para 
apreciação e posterior publicação.

Sessão plenária 16/2012 do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Prudentópolis de 24 de 
janeiro de 2012.

vanderléia schinemann
presidente cmdca

  CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA  E DO ADOLESCENTE DE       

PRUDENTOPOLIS – CMDCA

Resolução 03/2012 – Composição Mesa 
Diretora do CMDCA

 O cOnselHO municipal dOs direitOs 
da criança e dO adOlescente de 
prudentópOlis, no uso de suas atribuições 
legais e por maioria absoluta de seus membros,

r e s O l v e:

aprovar a seguinte composição da mesa diretora 
do conselho municipal dos direitos da criança e do 
adolescente:

presidente: vanderléia schinemann
vice- presidente: nilce maia de Oliveira
1ª secretária: denise uhren
2ª secretária: lucinéia fabri colecha
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 Sessão plenária 17/2012 do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Prudentópolis de 28 de 
fevereiro de 2012.

vanderléia schinemann
presidente cmdca

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA  E DO ADOLESCENTE DE       

PRUDENTOPOLIS – CMDCA

 Resolução 04/2012 – Contratação de 
motorista para o Conselho Tutelar

 O cOnselHO municipal dOs direitOs 
da criança e dO adOlescente de 
prudentópOlis, no uso de suas atribuições 
legais e por maioria absoluta de seus membros,

r e s O l v e:

deliberar pela  contratação de motoristas para o 
conselho tutelar, pelo poder executivo.

Sessão plenária 15/2012 do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Prudentópolis de 13 de 
dezembro de 2011.

vanderléia schinemann
presidente cmdca

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2009
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS 

N.º 004/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, no uso de 
suas atribuições, e tendo em vista a homologação 
dos resultados do concurso público – edital nº 
001/2009, pelo decreto nº 304/2009 de 10 de 
agosto de 2009, cOnvOca, os candidatos abaixo 
relacionados, aprovados no referido concurso, 
para comparecerem no dia 12/03/2012 a partir 
das 08:30 horas, no departamento de recursos 
Humanos da prefeitura municipal, sito a rua rui 
Barbosa, 801 – centro – prudentópolis - pr, para 
tratar da documentação para nomeação.

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Classi-
ficação INSCR NOME DO CANDIDATO

19 1861 renato medino
20 1930 Josimar edison Boiko
21 0612 paulo protci
22 0010 mauricio malko

CARGO: Auxiliar de Enfermagem
Classifi-
cação

INS-
CR

NOME DO CANDIDATO

20 0141 terezinha aparecida seniuk
21 0313 rosecleia sloty
22 0312 Janete Bulat
23 0970 marta nazarko
24 1676 rosana d fátima Bilek

avisa também que o não comparecimento nesta 
data implicará em exclusão da lista de aprovados, 
nos termos do edital de concurso 001/2009.

Prudentópolis, 02 de março de 2012.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
EDITAL Nº 003/2010, DE 07 DE ABRIL DE 

2010.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 005/2012 

O prefeito municipal de prudentópolis, no uso de 
suas atribuições, e tendo em vista a homologação 
dos resultados do processo seletivo – edital nº 
003/2010, pelo decreto nº 072/2010 de 29 de 
abril de 2010, cOnvOca, o candidato aprovado 
no referido concurso, abaixo relacionado, para 
comparecerem, no dia 12/03/2012 a partir 
das 08:30 horas, no departamento de recursos 
Humanos da prefeitura municipal, sito a rua rui 
Barbosa, 801 – centro – prudentópolis-pr, para 
tratar da contratação.

GrupO: ii
carGO: pedreiro

Classificação nº inscrição nome candidato

4º 041 José malinoski filho

5º 124 vicente iaguela

avisa também que o não comparecimento nesta 
data implicará em exclusão da lista de aprovados, 
nos termos do edital do processo seletivo.

Prudentópolis, 02 de março de 2012.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
Prefeito Municipal Masculino


