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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 181/2011

data: 05 de abril  de 2011
sÚmula: exonera funcionário do cargo
que menciona e dá outras providências.

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

RESOLVE:

art.  1º -  EXONERAR a pedido  o servidor 
Luiz Carlos Mendes  Ferreira Junior , 
ocupante do cargo em comissão de 
Gerente do Departamento Rodoviár io 
Munic ipal ,  do Quadro de pessoal  do 
execut ivo munic ipal .

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

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 183/2011

data: 08 de abril de 2011
SÚMULA: Homologa a decisão final da Comissão 
de processo seletivo.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com o edital de processo seletivo 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS
DECRETO Nº 184/2011

data: 08 de abril de 2011
sÚmula: regulamenta o edital de processo 
seletivo simplificado nº 004/2011 e dá 
outras providencias.

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

considerando a necessidade excepcional e o 
interesse público, bem como tendo em vista 
a lei municipal nº 1813/2010,

RESOLVE:

artigo 1º - Instaurar, a realização 
de processo seletivo simplificado nº 
004/2011, nos termo da lei municipal em 
referência, para a formação do quadro de 
reserva técnica para diversos cargos para 
atuarem exclusivamente na região norte do 
município, sendo a partir da comunidade de 
alto Barra Grande.

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 
mauricio João atamanczuk – fiscal Geral 
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., 08 de abril de 2011.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 182/2011

DATA: 07 de abril de 2011.

SÚMULA: revoga o decreto 029/2011 e nomeia 
comissão para responder a consulta prévia 
prevista no § 1º do artigo 179 da lei municipal 
1861/2010.

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

cOnsiderandO o disposto no § 1º do artigo 179 
da lei municipal 1861/2010.

DECRETA:

Art. 1º - ficam designados para compor a 
comissão para resposta à consulta prévia de 
que trata o § 1º do artigo 179 da lei Municipal 
1861/2010 os servidores ayr azevedo de moura 
cordeiro, nilceu José zaroski e luiz carlos 
antoniuk,  sob a presidência do primeiro.

Art. 2º - para a comprovação das condições 
de segurança da obra nos termos do § 1º do 
artigo 179 da lei municipal 1861/2010, a parte 
interessada poderá anexar ao pedido laudo 
técnico ou declaração devidamente firmada por 
engenheiro com inscrição no crea.

Art. 3º - para a comprovação das condições de 
salubridade nos termos do § 1º do artigo 179 da lei 
municipal 1861/2010, a parte interessada poderá 
anexar ao pedido a licença sanitária concedida 
pela vigilância sanitária.

Art. 4º -  este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data, revogadas as disposições em contrário, em 
especial o decreto 029/2011 de 25 de janeiro de 
2011.

Gabinete do prefeito municipal de prudentópolis - 
pr, em 07 de abril de 2011.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
prefeitO municipal

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

Gabinete do prefeito municipal de 
prudentópolis - pr.,  05 de abril  de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal 

Simplificado n.º 003/2011,

DECRETA:

art. 1º - fica homologado o resultado final 
apresentado pela comissão do processo seletivo 
Simplificado, nomeada pelo Decreto nº 171/2011, 
que publicou o resultado final e classificação dos 
candidatos aprovados para o cargo de vigia, 
previsto no Edital de Processo Seletivo Simplificado 
nº 003/2011.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

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

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr.,  08 de abril de 2011.

                 Gilvan Pizzano Agibert
             prefeito municipal 
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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 185/2011

data: 08 de abril  de 2011
sÚmula: exonera funcionário do cargo
que menciona e dá outras providências.

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

RESOLVE:

art. 1º - EXONERAR a pedido o servidor Eriton 
Augusto Popiu, ocupante do cargo em comissão 
de Assessor de Coordenadoria de Apoio Técnico, 
do Quadro de pessoal do executivo municipal.

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

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

Gabinete do prefeito municipal de 
prudentópolis - pr.,  08 de abril  de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
EDITAL Nº 002/2011, DE 18 DE MARÇO DE 

2011.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 001/2011 

O prefeito municipal de prudentópolis, no 
uso de suas atribuições, e tendo em vista a 
homologação dos resultados do processo 
seletivo – edital nº 002/2011, pelo decreto nº 
178/2011 de 01 de abril de 2011, cOnvOca, 
a candidata aprovada no referido processo 
seletivo, abaixo relacionada, para comparecer, 
no dia 14/04/2011 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.

carGO: nutricionista

Classificação nº 
inscrição nome candidato

1º 05 Karen ullman

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

prudentópolis, 08 de abril de 2011.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

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

N.º 009/2011

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 14/04/2011 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: Fiscal Geral

Classificação INSCR NOME DO 
CANDIDATO

2º 1320 Hilário Witchemichen 
filho

3º 0917 alexandra navroski

4º 0996 mônica mazur

CARGO: Desenhista Técnico

Classificação INSCR NOME DO 
CANDIDATO

2º 1771 patrícia fernanda 
roiek

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

Prudentópolis, 08 de abril de 2011.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO 
PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

extrato dos acordos de cooperação, termo de 
compromisso de estágio e plano de estágio, em 
conformidade com os termos de acordo celebrados 
entre a prefeitura municipal de prudentópolis e 
o centro de integração empresa-escola – ciee, 
firmado em 24/01/2001.

NOME DO 
ESTAGIÁRIO

AGENTE
DE 

INTEGRAÇÃO

VIGÊNCIA

INÍCIO TÉRMINO

aline melnyk ciee 01/04/2011 31/12/2011

andressa Kissel ciee 01/03/2011 31/12/2011

charline marielly 
mazur Giaretta ciee 16/02/2011 31/12/2012

edilene machado ciee 07/02/2011 31/12/2012

edirleia carmen 
parhuts mlot ciee 24/01/2011 31/12/2012

eliziane pasko ciee 10/02/2011 31/12/2012

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

P O R T A R I A  N º  1 0 1 / 2 0 1 1

O  p r e f e i t o  m u n i c i p a l  d e  p r u d e n t ó p o l i s , 
e s t a d o  d o  pa ra n á ,  n o  u s o  d e  s u a s 
a t r i b u i ç õ e s  l e g a i s  e  d e  a c o r d o  c o m  a 
l e i  m u n i c i p a l  n º  1 3 3 6 / 2 0 0 2 ;

e  c o n s i d e ra n d o  o  O f í c i o  n º  1 1 9 / 2 0 1 1 
o r i u n d o  d a  s e c r e t a r i a  m u n i c i p a l  d e 
e d u c a ç ã o ,

R E S O L V E :

a r t .  1 º  -  R E M O V E R  a  p r o f e s s o ra 
M a r i c l é i a  T e ó f i l a  B a r a b a c h , 
o c u p a n t e  d o  s e g u n d o  c a r g o  e f e t i v o  d e 
p r o f e s s o ra ,  d a  e s c o l a  m u n i c i p a l  fa vo 
d e  m e l  p a ra  a  a pa e  –  a s s o c i a ç ã o  d e 
pa i s  e  a m i g o s  d o s  e x c e p c i o n a i s .

a r t .  2 º  -  f i c a  c o n c e d i d o  g ra t i f i c a ç ã o 
d e  c l a s s e  e s p e c i a l  n o s  t e r m o s  d o 
a r t i g o  2 7  d a  l e i  1 3 3 6 / 2 0 0 2  p a ra  a 
r e f e r i d a  p r o f e s s o ra ,  t e n d o  e m  v i s t a 
s u a  r e m o ç ã o  p a ra  a  a pa e .

a r t .  3 º  -  e s t a  po r t a r i a  e n t r a  e m  v i g o r 
n a  d a t a  d e  s u a  p u b l i c a ç ã o ,  p r o d u z i n d o 
e f e i t o s  r e t r o a t i v o s  a o  d i a  0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 .
       
G a b i n e t e  d o  p r e f e i t o  m u n i c i p a l  d e
p r u d e n t ó p o l i s  -  p r.,   0 8  d e  a b r i l  d e 
2 0 1 1 .

G i l v a n  P i z z a n o  A g i b e r t
p r e f e i t o  m u n i c i p a l

Janete antonio ciee 16/02/2011 31/12/2012

Keisy emanuelle 
neves ciee 14/02/2011 31/12/2012

leticia neves ciee 07/02/2011 31/12/2012

luana paula mlot 
Galdino ciee 07/02/2011 31/12/2012

mariele nunes de 
moura ciee 17/02/2011 31/12/2012

marjory aparecida 
Gonçalves dos 
santos

ciee 04/02/2011 31/12/2012

monica vanessa 
lubczyc ciee 15/02/2011 31/12/2012

rodolfo luis da 
silva schier ciee 01/04/2011 31/12/2012

rosileni cardoso 
da silva aires ciee 08/02/2011 31/12/2012

saul andre 
machado ciee 01/03/2011 31/12/2012

silvio antoniu ciee 14/03/2011 31/12/2012

tereza mienki ciee 09/02/2011 31/12/2012

NOME DO
ESTAGIÁRIO

AGENTE 
DE 

INTEGRAÇÃO

PRORROGAÇÃO

iníciO TÉRMINO

Josilaine mesko 
de souza Kraiczek ciee 01/01/2011 31/08/2011

michel pereira dos 
santos ciee 26/03/2011 31/03/2012
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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 102/2011

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

considerando o art. 16 da lei municipal nº 1339 
de 18/02/2003, bem como o item 2.10 do edital 
de concurso público nº 001/2009,

RESOLVE:

art. 1º - nomear os servidores abaixo relacionados, 
sob presidência do primeiro, para compor a equipe 
Multidisciplinar, afim de avaliar a compatibilidade 
ou não de deficiência de que é portador o candidato 
Alisson Pechefist, para o exercício do cargo de 
agente administrativo, o qual pretende ocupar:

 - fábio rocha – médico clínico Geral;
 - vanderléia schinemann – assistente social
 - maria de fátima pacheco franca – auxiliar 
administrativo
 - daniel farah de castilhos – psicólogo 

art. 2º - este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr.,  08 de abril de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

cOnvOcaçãO

 Geraldo carvalho de Oliveira, presidente do 
conselho municipal de meio ambiente da cidade 
de prudentópolis do estado do paraná, no uso de 
suas atribuições e seguindo o regimento interno 

do conselho, convoca todos os conselheiros para a 
eleição da nova presidência do conselho municipal 

de meio ambiente.
 a eleição será realizada na sala dos 

conselheiros, sito a rua rui Barbosa, nº 880, 
centro, prudentópolis- pr, no dia 17 de maio de 

2011, às 09h00.
 as inscrições das chapas se dará nos moldes 

do regimento interno.

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 003/2011, DE 24 DE MARÇO DE 2011.

divulGaçãO dO resultadO final
A Comissão nomeada pelo Decreto nº 171/2011, nos termos do Edital, divulga o resultado final do Processo 

Seletivo Simplificado, referente ao Edital nº 003/2011, conforme discriminado abaixo:

CARGO: Vigia

Classificação nº inscrição nome candidato pontuação data nascimento

n.001 n.006 pedro antonio nogocek 19,46  

n.002 n.032 christian José mosquer 19,09  

n.003 n.001 José luiz da luz rocha 17,42  

n.004 n.023 leia mari Kaminski pedroso 16,20  

n.005 n.014 Hilda Kloster saplak 15,55  

n.006 n.012 lidia aparecida da silva Borges 15,00 27/5/1965

n.007 n.022 Geraldo schparyk 15,00 23/8/1988

n.008 n.011 lucas Borges 15,00 9/2/1992

n.009 n.010 mario sérgio machado alves 14,10  

n.010 n.029 milton machado alves 13,62  

n.011 n.016 João maria silveira dos santos 12,70  

n.012 n.007 ariosto de Oliveira 11,60  

n.013 n.002 José sas 10,38  

n.014 n.003 anderson schmulek 10,15  

n.015 n.025 mauricio dudzik 10,00 7/7/1990

n.016 n.004 marcelo Bueno de Oliveira 10,00 28/9/1991

n.017 n.005 evandro silva pereira 9,65  

n.018 n.019 fabulo cardoso 6,42  

n.019 n.028 altair neves 6,03  

n.020 n.009 dionildo pankevetch 5,77  

n.021 n.017 José eloir nunes 5,67  

n.022 n.018 tomaz slociak 5,61  

n.023 n.013 eledir antonio montani 5,00 14/9/1959

n.024 n.008 maria Krokoch 5,00 15/6/1975

n.025 n.021 João maria de lima 5,00 10/8/1976

n.026 n.027 João claudinei macedo castanho 5,00 12/5/1982

n.027 n.030 lauro serconhuk 3,92  

n.028 n.024 miguel rzepka machado 2,90  

n.029 n.034 miguel carlos pereira 1,92  

Desclassificado n.015 alceu neves 0,82  

Desclassificado n.026 cezar luiz machado da luz 0,49  

Desclassificado n.033 adão Graciano 0,40  

Desclassificado n.020 claudio cavalheiro fernandes 0,21  

Desclassificado n.031 cassio preisner 0,00  
   
prudentópolis, 08 de abril de 2011
 
 miguelzinho petel paula francineti machado Becher
 presidente membro

 mauricio João atamanczuk ayr azevedo de moura cordeiro 
 membro assessor Jurídico
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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 004/2011, DE 08 DE ABRIL DE 

2011

O prefeito municipal de prudentópolis, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela lei nº 
1813/2010, de 16 de março de 2010, considerando 
a necessidade inadiável de excepcional interesse 
público, resolve estabelecer e divulgar as normas 
para a realização do Processo Seletivo Simplifica-
do, para compor o banco de reserva para as futu-
ras contratações de pessoal para execução de tra-
balhos dos cargos constantes no Anexo I, o qual 
será operacionalizado pela comissão designada 
pelo decreto nº 184/2011.

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 formação do 
quadro de reserva técnica para os diversos 
cargos conforme Anexo I, para atuarem para 
atuarem exclusivamente na região norte do 
município, sendo a partir do Alto Barra Grande 
conforme condições previstas neste Edital.
1.2. Os candidatos selecionados para o quadro de 
reserva técnica de acordo com a classificação final, 
e convocados para assinatura de contrato, deverão 
atuar na execução das atribuições funcionais do 
cargo, tendo que cumprir com a carga horária de 
44 (quarenta e quatro) horas semanais.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Período: nos dias 15, 18 e 19 de abril de 
2011.
2.2. Local: extensão da secretaria municipal de 
agricultura
2.3. Endereço: rua principal - ligação – 
prudentópolis – pr.
2.4. Horários: das 08 horas às 11:30 horas e da 
13:00 horas às 17:00 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 
(Anexo III), fornecida no local de inscrição, e a 
ela anexar cópias legíveis dos documentos abaixo 
relacionados, que serão retidos 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.
Comprovantes de títulos, constantes do item 
9.2, deste Edital;
Documento oficial de 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 44 (quarenta e 
quatro) horas semanais, na forma da legislação 
vigente, com jornada diária adequada ao horário 
estabelecido pelo município.

7. DOS LOCAIS DE TRABALHO
7.1. Os candidatos para os cargos deverão 
desempenhar suas atividades profissionais 
exclusivamente na região norte do 
município, a partir do Alto Barra Grande.
7.2. A Prefeitura Municipal, não se 
responsabiliza pelo deslocamento, pela 
estadia, bem como pela alimentação dos 
trabalhadores.

8. REMUNERAÇÃO
8.1. O valor da remuneração será a definida no 
Anexo I deste edital.
8.2. a remuneração poderá ser acrescida do 
adicional de insalubridade em conformidade com 
o laudo técnico das condições ambientais do 
trabalho e de Horas extras, quando devidamente 
autorizadas.
8.3. O pagamento da remuneração será efetuado 
mensalmente através de depósito bancário, no 
Banco do Brasil s/a, na conta que deverá ser 
apresentada  pelo candidato no departamento 
de recursos Humanos, quando da efetivação da 
contratação.

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:

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.
9.7. O tempo de serviço com registro em carteira, 
somente será considerado quando constar data de 
entrada e saída.

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 25 de abril de 2011 no 
site  www.prudentopolis.pr.gov.br , afixado 
nas dependências da prefeitura municipal de 
Prudentópolis e no local das inscrições definido no 
item “2” deste edital.
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 27/04/2010, no 
local das inscrições definido no item “2” deste edital, 
ou no setor de protocolo central da prefeitura, 
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:
maior idade e
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 04 

REQUISITOS DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PONTOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

tempo de serviço no cargo 
pretendido, nos últimos 10 (dez) 
anos.

comprovar através de registro em 
carteira de trabalho

3,0 pontos para 
cada ano de 
experiência.

30,0 pontos

tempo de serviço em Geral, nos 
últimos 10 (dez) anos.

comprovar através de registro em 
carteira de trabalho

2,0 pontos para 
cada ano de 
experiência.

20,0 pontos.

comprovação de conclusão de 
ensino médio

Comprovar através de certificado de 
conclusão ou diploma. 8,0 pontos. 8,0 pontos.

comprovação de conclusão de 
ensino fundamental (8ª série)

Certificado ou comprovante de 
conclusão de curso. 6,0 pontos. 6,0 pontos.

comprovação de conclusão de 
ensino fundamental (4ª série)

Certificado ou comprovante de 
conclusão. 4,0 pontos. 4,0 pontos.



ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS qUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2011 - EDIÇÃO 3326

de maio de 2011 no Diário Oficial do Município, afixado nas dependências da 
Prefeitura Municipal de Prudentópolis e no local das inscrições definido no item 
“2” deste edital.

14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. a contratação é pelo regime da consolidação das leis do trabalho, com duração 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até igual período, conforme 
necessidades da administração.
14.2. Os candidatos convocados para assinatura do contrato de serviço prestado, 
deverão 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 01 (um) ano, 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:
por sua inteira responsabilidade, deixar de apresentar quaisquer dos documentos, 
constantes do item 3.1, deste edital; e
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 1434/2005.
15.7. As inscrições efetuadas para Processo Seletivo Simplificado - Edital 001/2011, 
serão transferidas automaticamente para o presente edital.
15.8. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão designada para acompanhamento 
do referido processo seletivo e pela assessoria Jurídica da prefeitura municipal de 
prudentópolis. 

prudentópolis, 08 de abril de 2011.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
Prefeito Municipal

ANEXO I

QUADRO DE VAGAS

 Grupo I - Serviços de limpeza pesada, diferenciados dos serviços de 
manutenção de espaços públicos:

Denominação do 
Cargo Escolaridade

Carga 
Horária 
Semanal

Salário 
Mensal

Gari – masculino fundamental incompleto 44 horas r$ 545,00

Gari – feminino fundamental incompleto 44 horas r$ 545,00

  Grupo II – Serviços de construção, carpintaria, eletricidade, 
encanamento para reformas e construções:

Denominação do 
Cargo Escolaridade

Carga 
Horária 
Semanal

Salário 
Mensal

servente - masculino fundamental incompleto 44 horas r$ 545,00

pedreiro fundamental incompleto 44 horas r$ 901,37

Grupo III – Serviços gerais de frente de obras de pavimentação, 
reperfilamento, recape ou reestruturação do sistema viário público:

Denominação do 
Cargo Escolaridade

Carga 
Horária 
Semanal

Salário 
Mensal

auxiliar de Operação fundamental incompleto 44 horas r$ 901,37

servente - masculino fundamental incompleto 44 horas r$ 545,00

  Grupo IV – Serviços de reforma e conserto, montagem e desmontagem 
de veículos para reforma e conserto:

Denominação do 
Cargo Escolaridade

Carga 
Horária 
Semanal

Salário 
Mensal

mecânico fundamental incompleto 44 horas r$ 
1.032,81

auxiliar de Borracharia fundamental incompleto 44 horas r$ 901,37

  Grupo V – Serviço de vigilância:

Denominação do 
Cargo Escolaridade

Carga 
Horária 
Semanal

Salário 
Mensal

vigilante * (vigia) fundamental incompleto 44 horas r$ 
545,00

 * denominação dada pela lei municipal nº1813/2010.

ANEXO II

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Grupo I
Gari – Masculino - executar coleta de resíduos sólidos (lixo), junto aos caminhões 
coletores e outros equipamentos em ruas, valas e outros locais; carregar e 
descarregar caminhão, fazer a limpeza de ruas, varrer, levar e remover o lixo de 
detritos das ruas e prédios municipais; auxiliar em tarefas de construção, calçamentos 
e pavimentação em geral; fazer os trabalhos necessários para o assentamento de 
pedras irregulares, paralelepípedos ou alvenaria; abrir, repor e consertar calçamentos; 
fazer assentamentos de meio-fio; desenvolver tarefas na construção civil, tais como: 
escavar valas, transportar e/ou misturar materiais, arrumar e limpar obras e montar 
e desmontar armações, valendo-se do esforço físico e observando as ordens, para 
auxiliar a construção ou reforma de prédios; executar outras tarefas correlatas.

Gari – Feminino - conservar a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta 
de lixo, varrições, lavagens, pintura de guias, aparo de gramas etc; varrer vias 
públicas e calçadões e amontoar detritos e fragmentos; recolher o lixo em latões 
ou sacos plásticos; colocar o lixo no veículo compactador e lavar vias públicas após 
varrição e coleta; remover o lixo para depósitos e descarga; proceder a limpeza de 
sanitário públicos ou em prédios municipais, cuidar dos sanitários públicos, executar 
outras tarefas correlatas.

Grupo II
Servente – Masculino – executar tarefas diversas, de natureza repetitiva, envolvendo 
trabalhos de obras e/ou operacionais, como ajudante de pedreiros, carpinteiros e 
outros técnicos; executar trabalhos manuais e/ou mecanizados próprios do ajudante 
de pedreiro, carpinteiro, referentes à construção, ampliação, operação e manutenção 
dos sistemas de água e esgoto, tais como abertura e recobrimento de valas, 
carregamento de tubos e materiais diversos, preparo e colocação de argamassas 
e concretos; manutenção da rede de galerias pluviais e limpeza dos cursos d’água; 
serviços de conservação de prédios públicos, logradouros praças e jardins públicos; 
serviços de retirada de entulhos; execução de serviços de ajudante de carpintaria, 
marcenaria, eletricista, serviços hidráulicos e pintura em prédios municipais; auxiliar 
os profissionais pedreiros em tudo o que for necessário para a execução de suas 
atividades, como preparar massa, carregar e descarregar materiais, limpeza dos 
ambientes em obras ou reformas; serviços diversos relacionados à construção civil 
ou limpeza pública, determinados pelo superior hierárquico.

Pedreiro - trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; construir e preparar 
alicerces, paredes, muros, pisos e similares; preparar ou orientar a preparação de 
argamassa; fazer reboco; preparar e aplicar caiações; fazer blocos de cimento; construir 
formas e armações de ferro para concreto; colocar telhas, azulejos e ladrilhos; armar 
andaimes; assentar e recolocar aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros; trabalhar 
com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros materiais de construção; 
cortar pedras; armar formas para a fabricação de tubos; remover materiais de construção; 
instalar e reparar condutores de água e esgoto; reparar cabos e mangueiras; colocar 
registros, torneiras, pias, caixas sanitárias, sifões e demais instalações hidráulicas e 
sanitárias; assentar assoalhos e madeiramentos em prédios e obras públicas; montar 
e assentar esquadrias; colocar vidros; preparar e montar assoalhos, tetos e telhados; 
responsabilizar-se pelo material utilizado; executar trabalhos de concreto armado, 
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construir alicerces para a base de paredes, muros e 
construções similares; armar e desmontar andaimes 
de madeiras ou metálicos; fazer armações de 
ferragens; executar serviços de modelagem, utilizando 
argamassa de cimento, areia ou gesso, nas formas de 
madeira ou ferro previamente o tempo necessário para 
sua fixação no solo e laterais, de acordo com a planta 
apresentada; controlar com nível e prumo a obra que 
está sendo executada para garantir a correção do 
trabalho; perfurar paredes, visando a colocação de 
canos para água e fios elétricos; preparar e nivelar pisos 
e paredes, retirando com sarrafo o excesso de massa; 
fazer rebocos de paredes e outros; assentar piso, 
azulejos, pias e outros; fazer serviços de acabamento 
em geral; fazer colocação de telhas; impermeabilizar 
caixas d’água, paredes, tetos e outros; ler e interpretar 
plantas de construção civil observando medidas e 
especificações; responsabilizar-se pelo controle e 
utilização dos equipamentos e materiais colocados à 
sua disposição; executar tarefas afins.

Grupo III
Auxiliar de Operação - serviços gerais de coleta, 
descarga e triagem de resíduos sólidos; serviços 
gerais de manutenção das redes adutoras e de 
distribuição de água e das redes de esgoto, com 
abertura e fechamento de valas e remoção de 
pavimentos; operar máquinas destinadas à produção 
de asfalto, introduzindo os insumos a serem 
processados, regulando-a adequadamente, bem 
como acompanhar a execução de recapeamento 
de vias públicas; atividades relacionadas com obras 
de pavimentação e alvenaria em geral, perfuração 
e explosão de pedreiras; atividades relacionadas 
com a operação de qualquer tipo de usina de 
asfalto, realizando reparos de emergência, zelando 
e responsabilizando-se pela limpeza, conservação 
e funcionamento da maquinaria e do equipamento 
de trabalho, executando ou providenciando sua 
reparação, quando necessário.  construção,   
recuperação   e   manutenção   de   instalações   de   
dispositivos   de   drenagem   viária, pavimentação,  
com asfaltos,  tijolo ou blocos de concreto e passeios 
públicos;  opera martelete e socador pneumático ou 
à gasolina;  efetua espalhamento manual  de massa 
asfáltica,  solo e concreto;  executa borrifamento 
de materiais asfálticos manualmente ou através 
de canetas pneumáticas; abastece e acompanha 
a queima de lenha em estufas, fornos, caieiras 
e derretedores; efetua abastecimento de forma, 
moldagem e desmonte de artefatos de concreto 
simples ou armado; executa outras atividades da 
mesma natureza e de mesmos níveis de complexidade 
e responsabilidade. 

Servente – Masculino - execução de serviços de 
manutenção dos serviços de limpeza urbana, praças, 
jardins, próprios municipais e outros; serviços de 
manutenção da rede de galerias pluviais e limpeza 
dos cursos d’água; serviços de conservação de 
prédios públicos, logradouros praças e jardins 
públicos; limpeza e capina das estradas vicinais, 
com manutenção de pontes e bueiros; instalação de 
manilhas e demais atividades inerentes à manutenção 
das estradas e ruas; execução de serviços de 
desobstrução de galerias e redes de esgotamentos; 
serviços de retirada de entulhos; serviços de coleta 
e/ou limpeza de logradouros, praças e jardins 
públicos; serviços diversos determinados pelo 
superior hierárquico.

Grupo IV
Mecânico - executar a revisão e conserto de sistemas 
mecânicos de veículos, máquinas pesadas, bombas e 
aparelhos eletrônicos; substituir peças e componentes 
avariados de carros, caminhões e máquinas pesadas; 
lubrificar máquinas e motores; verificar o nível dos 
reservatórios de óleo, bem como sua viscosidade 
para efetuar a complementação de troca, se for 
necessárias, quando os veículos estiverem sob sua 
responsabilidade; fazer revisão e consertos de veículos, 
assim como regular e reformar motores e gasolina; 

consertar, regular e reformar motores a diesel; atestar 
e substituir peças e componentes de veículos; fazer 
revisão, bem como manutenção preventiva e corretiva 
de veículos; testar veículos a fim de detectar defeitos; 
fazer a desmontagem, reformas e montagens de 
motores a gasolina, suspensão de veículos, etc; 
executar consertos e regulagens no setor de direção; 
esmerilhar e calibrar válvulas; executar as tarefas de 
auxiliar de mecânica de veículos, quando necessário; 
executar consertos e regulagem de motores diesel e 
diferencial de veículos; substituir peças e regular caixa 
de câmbio; solicitar orçamento para consertos de 
motores, peças e serviços em oficinas especializadas; 
opinar sobre a compra de peças e componentes; testar 
peças e componentes, verificando sua durabilidade; 
distribuir, supervisionar, orientar e executar os trabalhos 
mais complexos relativos à conservação e reparo de 
maquinário pesado envolvendo conhecimento de 
sistema hidráulico, sistema de transmissão automática 
e mecânica, sistema de freios, motor, caixa de câmbio 
e diferencial; executar outras atividades pertinentes à 
função.

Auxiliar de Borracharia – realizar manutenção de 
equipamentos, montagem e desmontagem de pneus. 

controlar a vida útil e utilização do pneu. consertar 
pneus a frio e a quente, reparar câmara de ar.  prestar 
socorro a veículos e lavar chassi e peças. examinar os 
aros para verificar a existência de fissuras. Realizar 
outras atividades correlatas a função.

Grupo V
Vigilante (Vigia) - fazer ronda de inspeção em 
intervalos fixados, adotando, providencias tendentes 
a evitar roubos, incêndios e danificações nos edifícios 
e materiais sob sua guarda: fiscalizar a entrada e 
saída de pessoas e veículos pelos portões; investigar 
todas as condições anormais que tenha observado: 
responder as chamadas telefônicas e anotar recados: 
levar o conhecimento das autoridades competentes 
quaisquer irregularidade verificadas: executar 
outras tarefas correlatas;  vigiar prédios e demais 
patrimônio municipal, especialmente do período 
noturno; zelar pela   boa  manutenção do patrimônio 
municipal  e evitar depredação por parte de atos de 
vandalismo;  recorrer à autoridade policial, quando 
necessário; manter fechados os portões, portas 
e demais entradas dos prédios públicos; executar 
outras tarefas correlatas, mediante determinação 
superior.
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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

MUNICÍPIO de PrUdeNtóPOlIs

estadO dO ParaNá

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, 
ARTIGO 240, O PREFEITO MUNICIPAL TORNA PÚBLICA A RELAÇÃO DE 
CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS COM SUA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO, 
VIGENTE A PARTIR DO MÊS JANEIRO DE 2011.

           CARGOS EFETIVOS EM EXTINÇÃO

CARGO CARGA HORÁRIA 
SEMANAL

REMUNERAÇÃO 
R$

almoxarife 44 1.183,15

atendente de posto de saúde 40 828,21

auxiliar administrativo 40 1.084,55

auxiliar de laboratório 40 828,21

auxiliar de mecânico 44 946,52

auxiliar de Odontologia 40 828,21

auxiliar de raio X 40 828,21

auxiliar de secretaria 40 946,52

auxiliar de serviço de combate a incêndios 44 828,21

Bibliotecária 40 719,73

Carpinteiro Oficial 44 946,52

chapeador 44 1.084,55

educador sanitário 40 1.419,82

fiscal de tributos 40 1.419,82

mecânico i 44 985,96

mecânico ii 44 1.695,88

mecânico-eletrecista 44 1.419,82

Pedreiro Meio-Oficial 44 591,55

Pedreiro Oficial 44 946,52

pintor 44 946,52

pintor de automóveis 44 828,21

servente de Obras 44 545,00

zelador (a) 44 545,00

           CARGOS EFETIVOS

CARGO CARGA HORÁRIA 
SEMANAL

advogado 20 2.958,00

agente administrativo 40 828,21

agente de alcoolismo 40 828,21

agente de máquinas e veículos 44 946,52

agente de saúde 40 828,21

agente Operacional 44 946,52

agente tributário 40 985,96

assistente social 20 2.958,00

assistente social 40 3.126,49

auxiliar de enfermagem 40 828,21

auxiliar de serviços Gerais – feminino 44 545,00

auxiliar de serviços Gerais - masculino 44 545,00

Biólogo 40 3.126,49

Bioquímico/farmacêutico 20 2.958,00

Borracheiro 44 946,52

contador 40 4.437,02

dentista 20 2.958,00

desenhista técnico 40 1.695,90

eletricista-encanador 44 946,52

enfermeiro 20 2.958,00

enfermeiro 40 3.126,49

engenheiro agrônomo 40 2.958,00

engenheiro florestal 40 2.958,00

fiscal Geral 40 1.695,88

fisioterapeuta 20 2.958,00

fonoaudiólogo 40 2.958,00

Geólogo 40 3.126,49

instrutor de educação física 40 946,52

mecânico de molas 44 946,52

mecânico Geral 44 1.084,55

médico anestesiologista 20 3.126,49

médico clinico Geral 20 4.437,02

médico Generalista 40 6.253,01

médico Ginecologista 20 3.126,49

médico Ortopedista 20 3.126,49

médico pediatra 20 4.437,02

médico plantonista 36 6.253,01

médico psiquiatra 20 3.126,49

médico veterinário 20 2.958,00

médico veterinário 40 3.126,49

motorista 44 946,52

nutricionista 40 2.958,00

Operador de máquinas 44 1.084,55

Operador de moto-niveladora 44 1.084,55

psicólogo 20 2.958,00

psicólogo 40 3.126,49

sanitarista 40 2.958,00

técnico agrícola 40 1.419,82

técnico em agrimensura 40 1.695,88

técnico em contabilidade 40 2.169,18

técnico em enfermagem 40 985,96
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técnico em informática 40 2.958,00

técnico em laboratório e analises clinicas 40 985,96

técnico em licitações 40 2.958,00

técnico em raio X 30 985,96

técnico em recursos Humanos 40 2.603,03

técnico florestal 40 1.419,82

telefonista 25 545,00

vigia 44 545,00

           EMPREGO PÚBLICO

CARGO CARGA HORÁRIA 
SEMANAL

REMUNERAÇÃO 
R$

agente comunitário de saúde 40 553,73

agente da dengue 40 545,00

auxiliar de enfermagem - psf 40 553,34

auxiliar de Odontologia - psf 40 545,00

dentista - psf 40 4.303,89

enfermeiro - psf 40 2.274,90

médico – psf centro 40 6.148,43

médico – psf interior 40 9.837,48

agente administrativo - peti 40 553,34

motorista – peti 44 836,16

monitor 1 – peti 20 275,40

monitor 2 – peti 30 413,10

monitor 3 – peti 40 545,00

  PSS – EDITAL 001/2009

CARGO CARGA HORÁRIA 
SEMANAL

REMUNERAÇÃO 
R$

agente comunitário de saúde (psf) 40 545,00

auxiliar de enfermagem (psf) 40 828,21

auxiliar de Odontologia (psf) 40 828,21

médico clinico Geral (psf) 40 8.874,05

médico psiquiatra (caps) 20 6.252,99

médico clinico Geral (caps) 20 4.437,02

enfermeiro (caps) 40 3.126,49

assistente social (caps) 40 3.126,49

psicólogo (caps) 40 3.126,49

artesão (caps) 40 793,88

auxiliar de enfermagem (caps) 40 828,21

auxiliar administrativo (caps) 40 828,21

auxiliar de serv. Gerais feminino (caps) 44 545,00

enfermeiro (acs) 40 3.126,49

agente comunitário de saúde (acs) 40 545,00

  PSS – EDITAL 002/2010

CARGO CARGA HORÁRIA 
SEMANAL

REMUNERAÇÃO 
R$

médico 40 8.450,68

enfermeiro 40 2.977,33

dentista 40 5.633,76

auxiliar de enfermagem 40 788,70

auxiliar de Odontologia 40 788,70

agente comunitário de saúde 40 545,00

 PSS – EDITAL 003/2010

CARGO CARGA HORÁRIA 
SEMANAL

REMUNERAÇÃO 
R$

Gari – feminino 44 545,00

Gari – masculino 44 545,00

servente masculino 44 545,00

pedreiro 44 901,37

pintor 44 901,37

eletricista 44 901,37

auxiliar de Operação 44 901,37

mecânico 44 1.032,80

auxiliar de mecânico de molas 44 901,37

auxiliar de Borracharia 44 901,37

vigilante 44 545,00

            QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO

CARGO REMUNERAÇÃO R$

professor – nível i 675,53

professor – nível ii 776,83

professor – nível iii 945,76

professor – nível iv 1.013,29

professor – nível v 1.047,06

professor – nível vi 1.080,82

professor de educação física 945,76

professor de inglês 945,76

coordenador i 1.143,72

coordenador ii 2.070,58

diretor i 1.143,72

diretor ii 2.070,58

Orientador i 1.143,72

Orientador ii 2.070,58

supervisor i 1.143,72

supervisor ii 2.070,58
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 003/2011, DE 24 DE 
MARÇO DE 2011.

puBlicaçãO dOs recursOs

a comissão do processo seletivo nomeada pelo decreto nº 171/2011, nos 
termos do item 11 do edital do processo seletivo, divulga o resultado dos 
recursos interpostos contra os resultados publicado no dia 05/04/2011, referente 
ao Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 001/2011, conforme discriminado 
abaixo:

prudentópolis, 07 de abril de 2011.

 miguelzinho petel paula francineti m. Becher mauricio João atamanczuk
 presidente da comissão membro membro

Ayr Azevedo de Moura Cordeiro
assessor Jurídico

recursOs QuantO aO resultadO da pOntuaçãO referente aOs titulOs 
da taBÉla 9.2 dO edital.

protocolo inscrição candidato solicitação decisão

0999/2011 007 ariosto de 
Oliveira

revisão da pontuação 
obtida em consideração ao 
grau de escolaridade

recurso indeferido.
mantida a 
pontuação

1000/2011 012

lídia 
aparecida 
da silva 
Borges

revisão da pontuação 
obtida em consideração ao 
grau de escolaridade

recurso deferido.
atribuída nova 
pontuação

           CARGOS EM COMISSÃO

CARGO REMUNERAÇÃO 
RS

assessor de comunicação social 1.223,28

assessor de coordenadoria de apoio técnico 3.107,18

assessor de Gabinete 757,26

assessor de planejamento 2.097,07

assessor do departamento de administração Geral 757,26

assessor do departamento de compras 990,28

assessor do departamento de contabilidade e controle 
interno 990,28

assessor do departamento de esportes 640,76

assessor do departamento de extensão rural 757,26

assessor do departamento de farmácia e laboratório 990,28

assessor do departamento de informática 757,26

assessor do departamento de Obras 757,26

assessor do departamento de preservação ambiental 640,76

assessor do departamento de saúde 757,26

assessor do departamento de serviços urbanos 757,26

assessor do departamento de tesouraria 757,26

assessor do departamento de vigilância sanitária 640,76

assessor do departamento rodoviário municipal 757,26

controlador Geral do município 3.107,18

diretor de engenharia e planejamento urbano 3.107,18

diretor de serviços urbanos e rodoviários 3.107,18

Gerente de Gabinete 1.223,28

Gerente do departamento administrativo educacional 990,28

Gerente do departamento de administração Geral 2.097,07

Gerente do departamento de análise fundiária 990,28

Gerente do departamento de apoio à Habitação 1.456,30

Gerente do departamento de assistência social 990,28

Gerente do departamento de compras 2.097,07

Gerente do departamento de contabilidade e controle 
interno 1.223,28

Gerente do departamento de coordenação comunitária 757,26

Gerente do departamento de engenharia e planejamento 
urbano 3.107,18

Gerente do departamento de ensino fundamental 990,28

Gerente do departamento de epidemiologia 1.689,31

Gerente do departamento de esportes 990,28

Gerente do departamento de extensão rural 1.689,31

Gerente do departamento de farmácia e laboratório 1.456,30

Gerente do departamento de incentivo ao trabalhador 757,26

Gerente do departamento de incentivo ao turismo 1.223,28

Gerente do departamento de informática 1.223,28

Gerente do departamento de licitações 1.223,28

Gerente do departamento de Obras 1.223,28

Gerente do departamento de preservação ambiental 1.223,28

Gerente do departamento de promoção cultural 757,26

Gerente do departamento de receita e fiscalização 1.689,31

Gerente do departamento de saúde 1.223,28

Gerente do departamento de serviços urbanos 990,28

Gerente do departamento de tesouraria 1.223,28

Gerente do departamento de vigilância sanitária 1.689,31

Gerente do departamento rodoviário municipal 1.456,30

           AGENTES POLITICOS

CARGO REMUNERAÇÃO R$

prefeito 10.000,00

vice-prefeito 3.000,00

secretários municipais 3.123,30

            CONSELHO TUTELAR

CARGO REMUNERAÇÃO R$

conselheiro tutelar 2.100,20



ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLISqUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2011 - EDIÇÃO 332 11

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

prefeitura municipal de prudentópOlis
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2011
OBJetO: locação de cavalo trator com prancha 
conjugada.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 56.000,00 
(cinqüenta e seis mil reais).
data: 28 de abril de 2011, às 13h30m.
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 062/2011
OBJetO: contratação de empresa para prestação 
de serviços de manutenção e correção de trechos 
de calçamento poliédrico, de acordo com as 
especificações do DER-PR.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 180.000,00 
(cento e oitenta mil reais).
data: 29 de abril 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 063/2011
OBJetO: aquisição de medicamentos veterinários 
destinados aos faxinais.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 18.462,50 
(dezoito mil quatrocentos e sessenta e dois reais 
e cinqüenta centavos).
data: 29 de abril de 2011, às 13h30m.
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 064/2011
OBJetO: aquisição de produtos perecíveis, 
destinados a secretaria municipal de educação.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 12.594,20 (doze mil 
quinhentos e noventa e quatro reais e vinte centavos).
data: 28 de abril de 2011, às 09:30 horas.
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 065/2011
OBJetO: aquisição de conjunto de parquinhos 
infantis destinados as escolas e centros municipais 
de educação infantil e praças municipais.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 144.387,80 
(cento e quarenta e quatro mil trezentos e 
oitenta e sete reais e oitenta centavos).
data: 02 de maio de 2011, às 13h30m.
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 066/2011
OBJetO: contratação de empresa especializada 
em serviço de retífica de motores.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 82.038,00 
(oitenta e dois mil e trinta e oito reais).
data: 03 de maio de 2011, às 13h30m.
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

extrato do 4° termo aditivo referente ao pregão 
presencial nº 002/2011
Contrato n° 002/2011
Partes: município de prudentópolis e alceu 
alberto lemos.
Objeto: em atendimento ao disposto no parágrafo 
Único da cláusula segunda do contrato sob nº 
002/2011 , fica o valor do litro de gasolina comum 
automotiva reajustado no percentual de 4,42% 
(quatro vírgula quarenta e dois por cento).
em decorrência dos reajustes acima mencinado 
fica em R$ 2,655 (dois reais seiscentos e 
cinquenta e cinco milésimos)  o valor do litro de 
gasolina comum automotiva.
Data da assinatura: 04/04/2011

Extrato do 2° Termo Aditivo referente ao 
Pregão Presencial nº 050/2010
Contrato n° 108/2010
Partes: município de prudentópolis e maristela 
magalhães pietrobom.
Objeto: fica o valor do contrato sob nº 108/2010 
acrescido em 25% (vinte e cinco), passando de 
r$ 106.425,00 (cento e seis mil quatrocentos e 
vinte e cinco reais) para r$ 133.031,25(cento e 
trinta e três mil trinta e um reais e vinte e cinco 
centavos).
Data da assinatura: 04/04/2011
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