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ATOS DO EXECUTIVO
REPUBLICA-SE,
o
Por ter saído com incorreção, o Decreto n 26.347 de 07/05/2018, publicado no Diário Oficial do Município
o
n 3336 de 10/05/2018, página 12 à 23, passando a constar a seguinte redação:
o

DECRETO N 26.347, DE 7 DE MAIO DE 2018.
Aprova o Regimento Interno do Conselho
Municipal de Políticas sobre Drogas –
COMUD
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
o
conferidas pelas alíneas "a", inciso I, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, de acordo com Lei n 4.556,
o
de 20 de novembro de 2017, e em atendimento ao Memorando Interno n 261/2018, de 10 de abril de 2018,
o
o
emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, e à petição protocolada sob o n 9192, de 1 de
março de 2018,
D E C R E T A:
o

Art. 1 Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas –
COMUD –, na forma do Anexo que passa a fazer parte integrante deste Decreto.
o

Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 7 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

Elias de Sousa Oliveira
Secretário Municipal
de Assistência Social

o

ANEXO AO DECRETO N 26.347
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – COMUD
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
o

Art. 1 Cabe ao COMUD:
I - estimular, fiscalizar e cooperar com as entidades que atuam no encaminhamento e tratamento dos
dependentes químicos;
II - possibilitar a capacitação de recursos humanos por meio de cooperação técnica nacional e
internacional;
III - viabilizar o acesso ao direito de assistência ao dependente, bem como de sua família,
valorizando a descentralização do modelo de atendimento, com a criação e capacitação de serviços mais
próximos do convívio social.
IV - promover a Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas, a qual deverá ser realizada
seguindo o calendário nacional e/ou estadual, e caso inexistente, a cada 2 (dois) anos, com todos os
conselheiros, os representantes dos seguimentos afins e a comunidade.
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Parágrafo único. Considera-se dependência química: doença crônica, catalogada no C.I.D –F-10/F19, devendo ser tratada de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde – SUS – conforme
Constituição Federal e legislação em vigor.
CAPÍTULO II
DA NATUREZA E DA COMPOSIÇÃO
o

Art. 2 O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento do Conselho Municipal de Políticas
sobre Drogas – COMUD –, no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.
o

Art. 3 O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMUD – é por sua natureza órgão
normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador das políticas públicas municipais sobre drogas, que se
integrará à ação conjunta e articulada dos órgãos dos níveis federal e estadual, que compõem o Sistema
Nacional de Políticas sobre Drogas. Tem por finalidade de integrar, estimular e coordenar a participação de
todos os segmentos sociais do município de modo a assegurar a máxima eficácia das ações a serem
desenvolvidas.
o

§ 1 Como órgão normativo, poderá expedir resoluções sobre Programa Municipal de Políticas sobre
Drogas, sempre em consonância com as regras previstas na Constituição Federal.
o

§ 2 Como órgão consultivo, emitirá parecer, por meio de Comissões Técnicas, sobre todas as
consultas que lhe forem dirigidas, após a aprovação da Plenária.
o

§ 3 Como órgão deliberativo reunir-se-á em sessões plenárias, decidindo, após discussão e por
maioria simples de votos, todas as matérias de sua competência.
o

§ 4
Como órgão fiscalizador visitará as entidades, governamentais e não governamentais,
delegacias e unidades de internamento, hospitais, clínicas e congêneres; receberá comunicações oficiais,
representações ou reclamações de qualquer cidadão deliberando em Plenária e dando encaminhamento
adequado.
o

§ 5 O COMUD deverá avaliar, periodicamente, a conjuntura municipal, mantendo atualizados o
Chefe do Poder Executivo e a Câmara Municipal quanto ao resultado de suas ações, através de relatórios
semestrais de atividades.
o

Art. 4 O Conselho funcionará em prédios e instalações fornecidas pelo Poder Público Municipal o
qual contará com o apoio logístico da Secretaria Municipal de Assistência Social ou outra que vier a
substituí-la.
o

Art. 5 O Conselho será composto por 18 (dezoito) Conselheiros Titulares e 18 (dezoito)
Conselheiros Suplentes, sendo órgãos governamentais e não governamentais representando a sociedade
civil, assim disposto:
I - um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
II - um representante da Secretaria Municipal da Saúde;
III - um representante da Secretaria Municipal da Educação;
IV - um representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
V - um representante da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
VI - um representante do Núcleo Regional de Educação;
VII - um representante da Polícia Militar do Paraná;
VIII - um representante da Polícia Civil do Paraná;
IX - um representante da Polícia Federal de Foz do Iguaçu;
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X - um representante de Conselhos Regionais de Classe que atuem na área;
XI - dois representantes de entidade religiosa com atuação na área de Políticas Sobre Drogas;
XII - um representante de entidades de Direitos Humanos;
XIII - um representante dos Clubes de Serviços;
XIV - um representante de instituição privada de ensino;
XV - dois representantes de organizações não governamentais que atuam na área de dependência
química;
XVI - um representante de órgãos de imprensa e/ou jornalismo no município.
o

§ 1 Para cada conselheiro titular haverá um suplente da mesma entidade, assumindo
automaticamente nas ausências e impedimentos dos conselheiros titulares com os mesmos direitos e
deveres dos efetivos.
o

§ 2 É recomendada a presença dos Conselheiros suplentes em todas as reuniões plenárias, nas
quais poderão participar dos assuntos e matérias discutidas, porém, só votarão quando substituindo os
titulares.
o

Art. 6 Os representantes governamentais e não governamentais serão nomeados por ato do Chefe
do Poder Executivo após deliberação da Plenária.
o

Art. 7 As entidades governamentais e não governamentais poderão, a qualquer tempo, realizar a
substituição de seus respectivos representantes, por meio de comunicação expressa, encaminhada ao
COMUD.
o

Art. 8 A instituição perderá a representação e deixará de compor o COMUD quando:
I - for extinta e deixar de atuar efetivamente na área;
II - deixar de enviar representantes para participar nas reuniões do COMUD, nos termos do art. 27,
inciso II deste Regimento;
III - solicitar sua exclusão mediante oficio devidamente justificado e aprovado em Plenária;
IV - atuar em desacordo com as Políticas Públicas sobre Drogas, após avaliação da Plenária,
com direito a ampla defesa e contraditório da entidade.
o

§ 1 As entidades governamentais e não governamentais serão notificadas pelo Conselho Municipal
de Políticas Sobre Drogas – COMUD – e perderão sua representatividade junto ao Conselho.
o

§ 2 Os critérios para a perda de mandato estipulados no caput deste artigo serão devidamente
analisados e deliberados pela Plenária do COMUD.
o

Art. 9 Quando houver a perda e/ou desistência da representação de qualquer instituição a Plenária
convocará uma nova entidade e seus representantes em substituição para participar do COMUD, desde que
o
atenda o contido no art. 5 deste Regulamento.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO
Art. 10. São órgãos do Conselho Municipal dobre Drogas – COMUD:
a) Presidência;
b) Vice-presidência;
c) Secretário Executivo;
d) Plenária.
www.pmfi.pr.gov.br
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Seção I
Da Presidência
Art. 11. O COMUD será presidido por pessoa de comprovado conhecimento na área de Políticas
sobre Drogas, eleita pelos Conselheiros, através de maioria simples, em sessão específica para este fim.
o

§ 1 Nos casos de vacância do cargo de presidente, o Vice-presidente assumirá, interinamente,
convocando sessão plenária no prazo máximo de quinze dias, para escolha do novo Presidente.
o

§2

O mandato do Presidente será de 2 (dois) anos, admitindo-se uma recondução, desde que seja

reeleito.
Art. 12. As deliberações do Conselho serão proclamadas pelo Presidente, com base nos votos da
maioria simples, e terão a forma de resolução, de natureza decisória ou opinativa, se for o caso.
Art. 13. Compete ao Presidente:
I - presidir as sessões plenárias, tomando parte nas discussões e votações, com direito a voto;
II - decidir soberanamente as questões de ordem, reclamações e solicitações em Plenária;
III - convocar sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes;
IV - proferir voto de desempate nas sessões plenárias;
V - distribuir as matérias às Comissões Técnicas;
VI - nomear membros para as Comissões Técnicas e eventuais relatores substitutos;
VII - assinar a correspondência oficial do Conselho;
VIII - representar o Conselho e zelar pelo seu prestígio; e
IX - providenciar junto ao Poder Público Municipal a designação de funcionários, alocação de bens e
liberação de recursos necessários ao funcionamento do Conselho.
Seção II
Do Vice-Presidente
Art. 14. O mandato do Vice-Presidente coincidirá com o mandato do Presidente e será de 2 (dois)
anos, admitindo-se uma recondução, desde que seja reeleito.
Art. 15. Compete ao Vice-Presidente:
I - substituir o Presidente em suas ausências e nos seus impedimentos legais;
II - desenvolver as articulações necessárias para o cumprimento das atividades da Secretaria
Executiva;
III - auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições; e
IV - exercer as atribuições que lhe forem conferidas pela Plenária.
Seção III
Do Secretário Executivo
Art. 16. A Secretaria do Conselho será exercida pelo Secretário-Executivo (Administrativo),
com assessoria técnica e apoio administrativo da Administração Pública.
o

§ 1 O Secretário Executivo do COMUD será disponibilizado pela Prefeitura Municipal, devendo o
mesmo ser aprovado pela Plenária.
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o

§ 2 O Cargo de Secretário Executivo deverá ser exercido por servidor municipal estatutário com
formação em nível superior, devendo o mesmo receber por esta função Encargos Especiais (EE) ou qualquer
outra gratificação que venha substituí-la.
o

§ 3 A substituição do Secretário Executivo dar-se-á somente por dispensa, a pedido do servidor ou
destituição, com referendo da Plenária do COMUD.
Art. 17. Compete ao Secretário-Executivo:
I - secretariar as sessões do Conselho;
II - manter, sob sua supervisão, livros, fichas, documentos, papéis do Conselho;
III - prestar as informações que forem requisitadas e expedir certidões;
IV - propor ao presidente a requisição de funcionários dos órgãos governamentais que compõem o
Conselho, para a execução dos serviços da Secretaria;
V - orientar, coordenar e fiscalizar os serviços da Secretaria;
VI - remeter à aprovação da Plenária os pedidos de registros das entidades governamentais e não
governamentais que atuem em políticas antidrogas;
VII - orientar a atualização cadastral das entidades governamentais e não governamentais que atuem
em políticas antidrogas;
VIII - manter registro de correspondência recebida e remetida, com os nomes dos remetentes e
destinatários e respectivas datas;
IX - manter atas das sessões plenárias;
X - manter livro de registro da posse dos conselheiros;
XI - manter cadastros das entidades governamentais e não governamentais que participam da rede
comunitária antidrogas;
X - manter cadastro dos membros Conselheiros, com anotação quanto à posse e exercício.
Parágrafo único. Nas ausências ou impedimentos do Secretário-Executivo, o Presidente indicará
um substituto para o exercício de suas funções.
Seção IV
Da Plenária
Art. 18. A Plenária compõe-se dos Conselheiros em exercício pleno de seus mandatos e é órgão
soberano das deliberações do Conselho.
Art. 19. Os Conselheiros, titulares e suplentes, terão o mandato de 2 (dois) anos, coincidindo com o
do Presidente, sendo que cada entidade representativa do Conselho deverá oficializar os nomes dos
conselheiros titular e suplente, após a posse do novo Presidente eleito, conforme art. 29 deste Regimento.
Art. 20. As sessões plenárias serão:
I - ordinárias; e
II - extraordinárias.
Art. 21.
O Conselho realizará sessões plenárias ordinariamente, uma vez por mês,
preferencialmente na segunda quinta feira do mês, com a presença de pelo menos a metade dos seus
membros, uma vez por convocação de seu Presidente ou por convocação de pelo menos 1/3 (um terço) de
seus membros, observado o prazo preferencial de 5 (cinco) dias úteis para a convocação de reunião.
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Parágrafo único. A realização de reunião ordinária no mês de janeiro fica facultada à deliberação da
Plenária.
Art. 22. Serão realizadas reuniões extraordinárias para deliberar sobre assuntos urgentes,
convocada pelo Presidente do COMUD ou mediante solicitação de pelo menos um terço de seus membros
efetivos, para eleições e a cada 2 (dois) anos, com todos os cadastrados e segmentos afins para a
Conferência Municipal.
Art. 23. De cada sessão plenária do Conselho será lavrada uma ata pelo Secretário, assinada pelos
presentes, contendo em resumo os assuntos tratados e as deliberações que forem tomadas e anexo uma
lista de presença da referida sessão.
Art. 24. Compete à Plenária:
I - reunir-se e deliberar, ordinariamente e extraordinariamente conforme o caput nos arts. 21 e
22 deste Regimento;
II - pautar-se, preferencialmente, pela concretização dos objetivos do COMUD aprovando as
propostas de programas, planos, regimento interno, assim como o Fundo Municipal Antidrogas - FUMAD o
e demais medidas a que se refere à Lei n 4.556, de 20 de novembro de 2017 a qual Institui o Conselho
Municipal de Políticas sobre Drogas – COMUD – no Município de Foz do Iguaçu e dá outras providências;
III - aprovar a proposta orçamentária e os planos anuais de aplicação dos recursos do Fundo
Municipal Antidrogas, elaborados pela Comissão Técnica do FUMAD, divulgando relatórios periódicos sobre
sua aplicação e providenciando seu envio ao Prefeito Municipal, à Câmara Municipal, à Secretaria Nacional
Antidrogas e ao Conselho Estadual Antidrogas;
IV - criar Comissões Técnicas como sendo órgãos delegados e auxiliares da Plenária, a quem
compete verificar, vistoriar, fiscalizar, opinar e emitir parecer sobre as matérias que lhes forem distribuídas.
Art. 25. As Comissões Técnicas serão compostas de um presidente, um relator (conselheiros) e por
especialistas na sua área de atuação, que emitirão parecer no prazo que lhes assinalar o Presidente do
COMUD, dependendo da relevância e urgência do tema, sobre todas as matérias que lhes forem
distribuídas.
o

§ 1 Os componentes das Comissões Técnicas serão nomeados pelo Presidente do Conselho.
o

§ 2
plenária.

Os pareceres das Comissões Técnicas serão apreciados, discutidos e votados em sessão

o

§ 3 No caso de rejeição do parecer, o Presidente do COMUD nomeará um novo relator, que emitirá
o parecer da Plenária.
o

§ 4 Os pareceres aprovados pelo Conselho deverão ser transformados em resoluções.
o

§ 5 É obrigatória a criação da Comissão Gestora do Fundo Municipal Antidrogas, a qual compete
elaborar a proposta orçamentária e os planos anuais de aplicação dos recursos do Fundo Municipal
Antidrogas, submetendo-os à aprovação da Plenária e acompanhar e avaliar a gestão do Fundo Municipal
Antidrogas, mantendo a Plenária informada sobre os resultados correspondentes.
o

§ 6 Caberá à Comissão de Gestão do Fundo Municipal Antidrogas, a instituição, o funcionamento e
a fiscalização dos recursos municipais antidrogas, assegurando quanto à destinação e emprego dos
recursos, a devida aprovação e fiscalização da Plenária.
Seção V
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS
Art. 26. Compete aos Conselheiros:
I - participar das reuniões do Conselho com direito a voz e voto;
II - executar as tarefas que lhe forem atribuídas nas Comissões Técnicas ou as que lhe forem
individualmente solicitadas;
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III - elaborar propostas de programas, planos, regimento interno, assim como do Fundo Municipal
o
Antidrogas e demais medidas relacionadas à Lei n 4.556/2017;
IV - manter o setor que representa regularmente informado sobre as atividades e deliberações do
Conselho;
V - manter sigilo dos assuntos veiculados no Conselho, sempre que determinado pela Plenária;
VI - convocar reuniões mediante a subscrição de um terço dos membros; e
VII - manter conduta ética compatível com as atividades do Conselho.
Parágrafo único. Toda e qualquer entidade ou pessoa, desde que participante do programa
municipal antidrogas, poderá participar das reuniões das Comissões Técnicas, opinando, sugerindo projetos,
porém sem direito a voto.
Art. 27. Perderá o mandato o Conselheiro que:
I - desvincular-se do órgão de origem de sua representação;
II - faltar durante o mandato a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas no período
de 1 (um) ano, sem justificativa sendo que será considerada falta, a ausência do Conselheiro e de seu
respectivo suplente na mesma sessão;
III - apresentar renúncia à Plenária do Conselho, que será lida na sessão seguinte a sua
apresentação;
IV - apresentar conduta incompatível com a dignidade das funções, que será avaliada pela Plenária,
com direito a ampla defesa e ao contraditório;
V - estiver vinculado a órgão ou instituição que venha a ser extinta.
o

§ 1
Justifica-se a ausência em reuniões através de comunicação que deverá ser enviada à
Secretaria Executiva, por telefone, por meio eletrônico/digital e/ou por escrito no prazo máximo de até 48
horas após a realização da mesma.
o

§ 2 A substituição dar-se-á por deliberação da maioria dos componentes do COMUD em plenária
com procedimento iniciado mediante provocação dos Conselheiros, do Ministério Público ou de qualquer
cidadão, assegurada a ampla defesa.
o

§ 3 No caso de perda ou desistência do mandato do titular, seu suplente o substitui
automaticamente, na condição de conselheiro efetivo, podendo estes exercer os mesmos direitos e deveres
dos efetivos e devendo a entidade a qual pertence designar outro membro para ocupar a vaga.
o

§ 4 Cabe ao Presidente do COMUD solicitar a designação a que se refere o parágrafo anterior.
o

§ 5 Os critérios para a perda de mandato estipulados no caput deste artigo serão devidamente
analisados e deliberados pela Plenária do COMUD.
CAPÍTULO IV
DAS ELEIÇÕES
Art. 28. Cada entidade governamental e não governamental que faz parte do COMUD, ao final de
dois anos, a partir da posse do novo presidente eleito, deverá manifestar-se quanto a sua permanência no
Conselho bem como atualizar, através de ofício seus representantes titular e suplente.
Art. 29. Serão obrigatoriamente realizadas as eleições para Presidente e Vice-Presidente do
COMUD de dois em dois anos, com a data para eleição devendo ser 30 (trinta) dias antes do vencimento do
mandato do Presidente e Vice-Presidente atuais, devendo ser publicado edital de convocação e normas 30
(trinta dias) antes das eleições.
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Art. 30. Responderá pela Presidência do COMUD, no caso de impedimento do Presidente e do VicePresidente, simultaneamente, o Secretário Executivo até que sejam convocadas extraordinariamente pela
Plenária novas eleições.
Art. 31. Os interessados em concorrer ao pleito deverão inscrever-se para o cargo de Presidente,
sendo que o mais votado será eleito Presidente e o segundo colocado eleito Vice-Presidente.
Art. 32. O processo eleitoral será composto por duas etapas: a fase inicial de candidatura e
habilitação dos conselheiros como candidatos ao cargo e a fase final de eleição por votos de um
representante (conselheiro) de cada entidade e/ou instituição que faz parte do COMUD.
Art. 33. Fazem parte da Comissão de Eleição o atual Presidente, o Secretário Executivo e dois
Conselheiros escolhidos em plenária pelos membros do Conselho.
Parágrafo único. Em caso de empate o voto final será do Presidente.
Art. 34. Só poderão concorrer às vagas os conselheiros titulares ou seus substitutos legais indicados
o
pelas entidades que compõem o COMUD, conforme art. 5 deste Regimento.
Art. 35. Os Conselheiros interessados em concorrer ao pleito deverão no ato da inscrição, obedecer
a datas e horários pré-estabelecidos em edital de convocação para eleições.
Art. 36. Os Conselheiros do COMUD que queiram concorrer ao cargo deverão apresentar à
Comissão Eleitoral, por intermédio do Secretário Executivo do COMUD, os seguintes documentos:
I - pedido de registro à Comissão Eleitoral, através de formulário específico assinado pelo candidato;
e
II - cópia do documento de identificação com foto.
Art. 37. A Comissão Eleitoral divulgará o deferimento das inscrições e lista dos candidatos aptos até
2 (dois) dias úteis após o término do período das inscrições e após a análise dos documentos apresentados,
conforme prazos previstos em edital de convocação para eleições.
Art. 38. A Comissão Eleitoral divulgará em Diário Oficial do Município a relação dos candidatos aptos
a participarem do processo eleitoral, conforme prazo estabelecido em edital de convocação para eleições.
Art. 39. Os nomes dos candidatos cujas inscrições foram indeferidas pela Comissão Eleitoral estarão
disponíveis para consulta junto ao Secretário Executivo do COMUD.
Art. 40. O pedido de revisão de registro de candidatura dos Conselheiros que não tiveram suas
candidaturas aceitas deverá ser analisado até no máximo 48 horas após a publicação dos candidatos em
Diário Oficial do Município.
Art. 41. A Comissão Eleitoral divulgará em Diário Oficial do Município o resultado final do pedido de
revisão 48 horas após a análise, conforme datas previstas em edital de convocação para eleições.
Art. 42. Após decisão proferida pela Comissão Eleitoral não caberá mais recurso.
Art. 43. A votação será realizada em uma reunião extraordinária do COMUD, conforme dia, horário e
local estabelecidos no edital de convocação para as eleições.
Art. 44. A eleição se dará através de voto secreto.
Art. 45. A Cédula de votação será rubricada por, no mínimo por 2 (dois) membros da mesa receptora
de votos os quais serão membros da Comissão de Eleição.
Art. 46. Cada eleitor antes de receber a cédula para a votação deverá se identificar perante o
mesário, apresentando documento de identidade ou documento oficial com foto.
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Art. 47. O eleitor preencherá seu voto em local secreto e depositará sua cédula em uma urna
colocada na mesa receptora de votos, podendo votar todos os membros efetivos do Conselho, concorrendo
ou não ao cargo.
Parágrafo único. Define-se membro efetivo o conselheiro titular ou seu suplente, em substituição ao
mesmo.
Art. 48. Cada Conselheiro ou seu substituto legal terá direito a dar um voto para presidente entre os
candidatos inscritos.
Art. 49. Serão considerados eleitos os candidatos com maior número simples de votos para o cargo
de Presidente, sendo que o mais votado será eleito Presidente e o segundo colocado eleito Vice-Presidente.
Art. 50. Em caso de empate, entre os candidatos, serão observados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:
I - o mais velho sendo verificada a data de nascimento pelo documento de identidade;
II - antiguidade, verificada pela data de ingresso como membro no COMUD.
Art. 51. A votação e a apuração dos votos poderão ser acompanhadas, pelos membros do Conselho,
bem como por pessoas ligadas a entidades interessadas desde que estas pessoas se cadastrem junto
à Comissão Eleitoral até uma hora antes do início da votação.
Art. 52. O resultado da eleição será divulgado imediatamente no local da votação e no dia útil
seguinte publicado no site oficial do Município de Foz do Iguaçu e/ou em outros meios de comunicação
disponíveis.
Art. 53. O prazo para impugnação ao resultado do processo eleitoral do COMUD de Foz do Iguaçu
será 2 (dois) dias úteis a contar da data de publicação do resultado da eleição no Diário Oficial do Município.
Art. 54. Caso seja impugnada a indicação de quaisquer dos candidatos eleitos, o mesmo será
desclassificado do processo eleitoral, devendo ser proclamado o candidato subsequente de acordo com a
quantidade de votos.
Art. 55. Ao término do período de impugnação, não havendo recursos impetrados dentro do prazo, o
Presidente do COMUD em exercício solicitará ao chefe do executivo a nomeação dos candidatos eleitos,
por meio de ato formal e publicação no Diário Oficial do Município.
Art. 56 . Os membros eleitos cumprirão seus mandatos por 2 (dois) anos conforme art. 29 deste
Regimento Interno, a contar da data de publicação do resultado da eleição no Diário Oficial do Município.
Art. 57. Os casos omissos referentes ao processo eleitoral, não previstos neste Regimento bem
como em edital de convocação para as eleições ou dúvidas provenientes de sua interpretação,
serão decididos pela Comissão Eleitoral.
Art. 58. Após o encerramento da votação, o Secretário da Comissão Eleitoral deverá lavrar a Ata da
Eleição que constará as ocorrências do dia.
CAPÍTULO V
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL
Art. 59. Compete ao COMUD e à Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), promover a
Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas, de dois em dois anos, no segundo semestre, para discutir
com a comunidade as formas de planejamento, organização e definição de diretrizes das Políticas Municipais
e seus planos subsequentes, buscando a valorização na participação de todos os segmentos e agentes
envolvidos.
Art. 60. A Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas é um espaço democrático, aberto pelo
poder público e articulado com a sociedade, deve ser realizada seguindo o calendário Nacional e ou Estadual
e, caso inexistente, a cada 2 (dois) anos, com todos os conselheiros, os representantes dos seguintes afins e
a comunidade, com a finalidade de debater os temas de interesse para as Políticas sobre Drogas.
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Art. 61. A realização da Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas tem como objetivos:
I - contemplar a avaliação de Políticas sobre Drogas do município;
II - buscar a efetivação das diretrizes, além de visar e consolidar a rede integral e integrada
preventiva;
III - buscar, aliar e construir Políticas Públicas por meio de ideias inovadoras;
IV - discutir a respeito de demandas importantes para nosso município tais como:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

atuação da Rede de atenção Psicossocial;
identidade e subjetividade do adolescente construída na mídia;
encarceramento, socioeducação e a lei de drogas;
proteção social para usuários de álcool e outras drogas;
drogas e educação;
investimento em políticas sobre drogas;
acesso à cultura, esporte e lazer.

V - promover ampla mobilização, articulação e participação dos segmentos existentes no município
em torno da construção de políticas sobre drogas;
VI - buscar englobar e integrar várias secretarias do município sensibilizando os gestores municipais
para as questões inerentes as Políticas Sobre Drogas com capacitações e propostas de ações de prevenção;
VII - apontar diretrizes para a elaboração de programas e projetos municipais sintonizados com as
necessidades e identidades locais;
VIII - promover a troca de experiências;
IX - concluir e publicar o documento final da Conferência.
Art. 62. A Secretaria Municipal de Assistência Social deverá promover em conjunto com o COMUD a
Conferência Municipal em duas etapas distintas, sendo:
I - Pré-conferências: Nesta primeira etapa, cada entidade interessada em realizar a atividade ficará
responsável pela organização e realização de suas pré-conferências, devendo seguir os eixos temáticos e
suas orientações. A pré-conferência servirá de preparação para a organização de propostas que deverão ser
encaminhadas para a Conferência Municipal;
II - Conferência Municipal: Na etapa municipal, a Secretaria Municipal de Assistência Social,
juntamente com a Comissão designada pelo COMUD, ficará responsável pela organização e realização da
Conferência. Poderão participar com direito a voz e voto na etapa municipal aqueles que participaram e
foram eleitos delegados em uma pré-conferência. Pessoas e segmentos da sociedade, previamente inscritas
ou convidadas poderão participar com direito a voz.
Art. 63. A Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas tem como público participante, todos os
segmentos e cidadãos, tanto nas Pré-conferências, como na Conferência Municipal, sendo considerados
participantes:
I - Secretarias municipais;
II - Prefeituras Municipais;
III - Fundações, Entidades Assistenciais, ONG’s, OSCIP’s;
IV - Associações de Moradores;
V - Conselhos e entidades representativas;
VI - Rede de ensino pública e privada;
VII - População em geral.
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Art. 64. Fica a cargo da comissão organizadora, composta por membros do COMUD e da Secretaria
Municipal da Assistência Social a elaboração do Regimento Interno da Conferência Municipal,
que regulamentará os itens importantes e as normas de funcionamento de todas as etapas da Conferência.
Art. 65. A Conferência Municipal deverá eleger delegados para a conferência Estadual,
quando houver. Os delegados eleitos ou seus representantes legais terão direito a voto na Plenária.
Art. 66. Todos os recursos financeiros para a realização da Conferência Municipal de Políticas sobre
Drogas é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 67. O presente Regimento Interno só poderá ser modificado por proposta de no mínimo dois
terços dos membros do Conselho, ou por proposta da sua Presidência, referendada pela maioria absoluta
dos Conselheiros em Plenária.
Art. 68. As reuniões ordinárias poderão ocorrer em conjunto com a Câmara Técnica da área
pertinente a Políticas Sobre Drogas vinculada ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM.
Parágrafo único. Pautas específicas do COMUD com temática distinta da Câmara Técnica de
Saúde Mental serão deliberadas apenas pelos conselheiros do COMUD de forma separada.
Art. 69. Os casos omissos serão resolvidos pela Plenária.

o

DECRETO N 26.354, DE 8 DE MAIO DE 2018.
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de
o
conformidade com o disposto no inciso XIV, art. 4 , da Lei Orgânica do Município, e em atenção ao requerido
o
pela JCM Administradora de Bens e Participações Ltda., conforme petição protocolada sob o n 13.895, de
17 de abril de 2017,
D E C R E T A:
o

os

Art. 1 Fica aprovada nos termos das Leis Complementares n 285, de 3 de maio de 2018 e 276,
de 6 de novembro de 2017 e suas alterações, a planta de Caracterização, Unificação e Denominação dos
lotes abaixo especificados, situados no Loteamento denominado Renato Festugato, nesta Cidade, Município
e Comarca de Foz do Iguaçu – Estado do Paraná, de acordo com as Plantas e Memoriais Descritivos,
devidamente arquivados nesta Municipalidade, com as dimensões e confrontações a seguir especificadas:
I - Terrenos:
o

Lote n (10.1.29.06) 0204 – Superfície: 506,90m²
o
o
Registro: Matricula n 36.562, do Livro 2, do 1 Ofício.
Proprietária: JCM Administradora de Bens e Participações Ltda.
Ao Norte
Ao Sul
A Leste
A Oeste

– Limita-se por uma linha reta e seca de 13,00m, no azimute de 91°34’17” confrontandose com a Rua Maximino Tosi.
– Limita-se por uma linha reta e seca de 30,00m, no azimute de 91°34’17” confrontandoo
se com o Lote n (10.1.29.06) 0442.
– Limita-se por uma linha reta e seca de 39,04m, no azimute de 184°24’12”
o
confrontando-se com o Lote n (10.1.29.06) 0215.
– Limita-se por uma linha reta e seca de 39,04m, no azimute de 184°24’12”
o
confrontando-se com o Lote n (10.1.29.06) 0442.

o

Lote n (10.1.29.06) 0215 – Superfície: 485,35m²
o
o
Registro: Matricula n 86.877, do Livro 2, do 1 Ofício.
Proprietária: JCM Administradora de Bens e Participações Ltda.
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o

Roteiro: Partindo de um ponto situado na divisa do Lote n (10.1.29.06) 0217 com a Rua Maximino Tosi, no
o
azimute 182°22’09” e se mede 14,25m, confrontando-se com o do Lote n (10.1.29.06) 0217, onde se toma
o
uma deflexão para o azimute 91°36’39” e se mede 1,27m, confrontando-se com o do Lote n (10.1.29.06)
o
0217, atingindo a divisa do Lote n (10.1.29.06) 0293, onde se toma uma deflexão para o azimute de
o
184°24’12” e se mede 24,77m, confrontando-se com o do Lote n (10.1.29.06) 0293, atingindo a divisa do
o
Lote n (10.1.29.06) 0442, onde se toma uma deflexão para o azimute 271°34’17” e se mede 13,00m,
o
o
confrontando-se com o do Lote n (10.1.29.06) 0442, atingindo a divisa do Lote n (10.1.29.06) 0204, onde se
toma uma deflexão para o azimute 04°24’12” e se mede 39,04m, confrontando-se com o do Lote
o
n (10.1.29.06) 0204, atingindo a divisa da Rua Maximino Tosi, onde se toma uma deflexão pra o azimute
91°34’17” e se mede 11,24m, confrontando-se com a Rua Maximino Tosi, atingindo assim o ponto de partida
deste Roteiro.
o

Lote n (10.1.29.06) 0293 – Superfície: 897,15m²
o
o
Registro: Matricula n 79.748, do Livro 2, do 1 Ofício.
Proprietária: JCM Administradora de Bens e Participações Ltda.
Ao Norte
Ao Sul
A Leste
A Oeste

– Limita-se por uma linha reta e seca de 38,85m, no azimute de 91°36’39” confrontandoo
se com o Lote n (10.1.29.06) 0268.
– Limita-se por uma linha reta e seca de 33,44m, no azimute de 91°41’59” confrontandoos
se com os Lotes n (10.1.29.06) 0442 e 0306.
– Limita-se por uma linha reta e seca de 25,66m, no azimute de 19°33’10” confrontandose com a Avenida Juscelino Kubitscheck.
– Limita-se por uma linha reta e seca de 24,77m, no azimute de 184°24’12”
o
confrontando-se com o Lote n (10.1.29.06) 0215.

o

Lote n (10.1.29.06) 0306 – Superfície: 395,16m²
o
o
Registro: Matricula n 34.238, do Livro 2, do 1 Ofício.
Proprietária: JCM Administradora de Bens e Participações Ltda.
o

Roteiro: Partindo de um ponto situado na divisa do Lote n (10.1.29.06) 0293 com a Avenida Juscelino
Kubitscheck, no azimute 19°33’10” e se mede 9,98m, confrontando-se com a Avenida Juscelino Kubitscheck,
onde se toma uma deflexão para o azimute 185°20’25” e se mede 2,82m, confrontando-se com a Avenida
o
Juscelino Kubitscheck, atingindo a divisa do Lote n (10.1.29.06) 0442, onde se toma uma deflexão para o
o
azimute 271°36’21” e se mede 30,77m, confrontando-se com o Lote n (10.1.29.06) 0442, onde se toma uma
o
deflexão para o azimute 04°24’12” e se mede 12,50m, confrontando-se com o Lote n (10.1.29.06) 0442,
o
atingindo a divisa do Lote n (10.1.29.06) 0293, onde se toma uma deflexão para o azimute 91°41’59” e se
o
mede 33,01m, confrontando-se com o Lote n (10.1.29.06) 0293, atingindo assim o ponto de partida deste
Roteiro.
o

Lote n (10.1.29.06) 0442 – Superfície: 8.265,69m²
o
o
Registro: Matricula n 50.111, do Livro 2, do 1 Ofício.
Proprietária: JCM Administradora de Bens e Participações Ltda.
o

Roteiro: Partindo de um ponto situado na divisa do Lote n (10.1.29.06) 0306 com a Avenida Juscelino
Kubitscheck, no azimute 185°20’25” e se mede 26,55m, confrontando-se com a Avenida Juscelino
Kubitscheck, atingindo a divisa da Rua Martins Pena, onde se toma uma deflexão para o azimute 271°34’17”
e se mede 139,36m, confrontando-se com a Rua Martins Pena, atingindo a divisa da Rua Tarobá, onde se
toma uma deflexão para o azimute 04°24’12” e se mede 78,09m, confrontando-se com a Rua Tarobá,
atingindo a divisa da Rua Maximino Tosi, onde se toma uma deflexão para o azimute 91°34’17” e se mede
o
82,50m, confrontando-se com a Rua Maximino Tosi, atingindo a divisa do Lote n (10.1.29.06) 0204, onde se
o
toma uma deflexão para o azimute 184°24’12” e se mede 39,04m, confrontando-se com o Lote n
(10.1.29.06) 0204, onde se toma uma deflexão para o azimute 91°34’17” e se mede 26,43m, confrontando-se
os
o
com os Lotes n (10.1.29.06) 0204, 0215 e 0293, atingindo a divisa do Lote n (10.1.29.06) 0306, onde se
o
toma uma deflexão para o azimute 184°24’12” e se mede 12,50m, confrontando-se com o Lote n
(10.1.29.06) 0306, onde se toma uma deflexão para o azimute 91°36’21” e se mede 30,77m, confrontando-se
o
com o Lote n (10.1.29.06) 0306, atingindo assim o ponto de partida deste Roteiro.
Observação: Contendo sobre este imóvel uma construção em alvenaria com 10.794,70m² de área
construída para fins comercial.
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II - Unificação:
o

Lote n (10.1.29.06) 0442 – Superfície: 10.550,25m²
o

Roteiro: Partindo de um ponto situado na divisa do Lote n (10.1.29.06) 0268 com a Avenida Juscelino
Kubitscheck, no azimute 199°33’10” e se mede 35,64m, confrontando-se com a Avenida Juscelino
Kubitscheck, onde se toma uma deflexão para o azimute 185°20’25” e se mede 29,37m, confrontando-se
com a Avenida Juscelino Kubitscheck, atingindo a divisa da Rua Martins Pena, onde se toma uma deflexão
para o azimute 271°34’17” e se mede 139,36m, confrontando-se com a Rua Martins Pena, atingindo a divisa
da Rua Tarobá, onde se toma uma deflexão para o azimute 04°24’12” e se mede 78,09m, confrontando-se
com a Rua Tarobá, atingindo a divisa da Rua Maximino Tosi, onde se toma uma deflexão para o azimute
91°34”17” e se mede 106,74m, confrontando-se com a Rua Maximino Tosi, atingindo a divisa do Lote
o
n (10.1.29.06) 0217, onde se toma uma deflexão para o azimute 182°22’09” e se mede 14,25m,
o
confrontando-se com o Lote n (10.1.29.06) 0217, onde se toma uma deflexão para o azimute 91°36’39” e se
o
mede 40,12m, confrontando-se com o Lote n (10.1.29.06) 0268, atingindo assim o ponto de partida deste
Roteiro.
Observação: Contendo sobre este imóvel uma construção em alvenaria com 10.794,70m² de área
construída para fins comercial.
o

Art. 2 Este Decreto deverá ser submetido ao Registro Imobiliário no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados a partir da data da sua publicação, sob pena de caducidade da aprovação.
o

Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 8 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal da Administração
e Gestão de Pessoas

Elsídio Emílio Cavalcante
Secretário Municipal de Planejamento
e Captação de Recursos

o

DECRETO N 26.362, DE 11 DE MAIO DE 2018.
Abre um Crédito Adicional Suplementar, no valor
de R$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro
mil reais) ao Orçamento Geral do Município.
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, nos termos do disposto no art. 86,
o
o
o
da Lei Orgânica do Município, Lei Federal n 4.320, de 17 de março de 1964 e inciso IV, § 2 , do art. 5 ,
o
da Lei Municipal n 4.579, de 20 de dezembro de 2017, e em atendimento ao Memorando Interno
o
n 857/2018, de 11 de maio de 2018, da Secretaria Municipal da Fazenda,
D E C R E T A:
o

Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor
de R$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais), para reforço de dotações, na forma
abaixo especificada:
15
03
15 452 0630 1.046
4.4.90.52
1.505

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
- Aquisição de Veículos Pesados e Maquinário
- Equipamentos e Material Permanente
- Royalties Tratado de Itaipu Binacional ..................................

274.000,00

-TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ................................................................................

274.000,00
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o

Art. 2 Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o art. 1 , na forma do art. 43, § 1 ,
o
inciso II, da Lei Federal n 4.320, de 17 de março de 1964, os provenientes de excesso de arrecadação por
tendência.
o

Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 11 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

Erton René Neuhaus
Responsável pela Secretaria
Municipal da Fazenda

o

DECRETO N 26.363, DE 11 DE MAIO DE 2018.
Abre um Crédito Adicional Suplementar, no valor
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao
Orçamento Geral do Município.
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com o art. 86,
o
o
da Lei Orgânica do Município, Lei Federal n 4.320, de 17 de março de 1964, caput do art. 5 ,
o
da Lei Municipal n 4.579, de 20 de dezembro de 2017, e em atendimento ao Memorando Interno
o
n 846/2018, de 9 de maio de 2018, da Secretaria Municipal da Fazenda,
D E C R E T A:
o

Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para reforço de dotações, na forma abaixo especificada:
12

- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

01

- GABINETE DO SECRETÁRIO

12 361 0120 2.105

- Manutenção e Gestão das Atividades e Serviços de
Apoio Administrativo
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3.3.90.39

- 25% sobre demais impostos vinculados à educação –
Exercício Corrente .................................................................

40.000,00

-TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ....................................................................................

40.000,00

1.104

o

o

o

Art. 2 Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o art. 1 , na forma do art. 43, § 1 ,
o
inciso III, da Lei Federal n 4.320, de 17 de março de 1964, os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei e a seguir especificados:
12

- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

01

- GABINETE DO SECRETÁRIO

12 361 0120 2.105

- Manutenção e Gestão das Atividades e Serviços de
Apoio Administrativo
- Material de Consumo

3.3.90.30

- 25% sobre demais impostos vinculados à educação –
Exercício Corrente .................................................................

40.000,00

-TOTAL DA ANULAÇÃO ...............................................................................................

40.000,00

1.104
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o

Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 11 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

Erton René Neuhaus
Responsável pela Secretaria
Municipal da Fazenda

o

PORTARIA N 65.021
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
o
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n 25.587, de 22 de maio de
2017, tendo em vista o inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, na forma do disposto no inciso III,
o
parágrafo único, do art. 240, nos arts. 252 e 253, todos da Lei Complementar n 17, de 30 de agosto de 1993
o
e alterações, e em atenção Memorando Interno n 061/2018-CRG, de 2 de maio de 2018, emitido pela
Corregedoria da Secretaria Municipal de Segurança Pública,
R E S O L V E:
I - Constituir COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO para apurar os fatos descritos no
o
Memorando Interno n 308/SMSP/2017, emitido pelo Secretário Municipal de Segurança Pública, contendo
o
em anexo o Memorando Interno n 444/DVOPL e outros anexos, que foram objetos dos Autos da APID
o
n 15/2017, elaborada pela Corregedoria/SMSP, em face do servidor Eliezer Sanches Vilela, matrícula
o
a
n 13862.01, ocupante do cargo de Guarda Municipal de 1 Classe, na qual, restou configurado, em tese,
indícios de cometimento de infração disciplinar aos preceitos contidos no inciso I, do art. 208 c/c o inciso II,
o
do art. 209, ambos da Lei Complementar n 17/93 e, ainda, os elencados nos incisos I e XXXII do art. 63,
o
do Decreto n 23.993/2015 – Regulamento Interno da Secretaria Municipal de Segurança Pública.
II - A Comissão de Processo Administrativo será integrada pelos servidores Eliane Cristina
a
Custódio Duarte, Guarda Municipal de 1 Classe, Alessandro Luiz Chichoski, Subinspetor e Eduardo
Paschoal Lemos, Subinspetor, para sob a presidência do primeiro dar cumprimento ao contido no inciso I,
desta Portaria.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
em 7 de maio de 2018.
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas
Reginaldo José da Silva
Secretário Municipal
de Segurança Pública

o

PORTARIA N 65.031
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu, Estado
o
do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n 25.587, de 22 de maio de 2017,
tendo em vista o constante no inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, na forma do art. 258,
o
o
da Lei Complementar n 17, de 30 de agosto de 1993, e em atenção ao Memorando Interno n 173/2018,
de 2 de maio de 2018, emitido pela Divisão Jurídica de Sindicâncias, Processos Administrativos e Revisões
Disciplinares,
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R E S O L V E:
PRORROGAR, a partir de 23 de maio de 2018, por 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão
o
o
dos trabalhos do Processo Administrativo instaurado por meio da Portaria n 64.147, de 1 de dezembro de
2017.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
em 8 de maio de 2018.
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas
Elias de Sousa Oliveira
Secretário Municipal
de Assistência Social

o

PORTARIA N 65.033
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de
Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 25.587,
de 22 de maio de 2017, tendo em vista o constante na alínea “f”, do inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do
Município, na forma do art. 258, da Lei Complementar nº 17, de 30 de agosto de 1993, e em atenção ao
Memorando Interno nº 179/2018, de 4 de maio de 2018, emitido pela Divisão Jurídica de Sindicâncias,
Processos Administrativos e Revisões Disciplinares,
R E S O L V E:
PRORROGAR, a partir de 25 de maio de 2018, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a
o
conclusão dos trabalhos do Processo Administrativo instaurado por meio da Portaria n 60.924, de 31 de
agosto de 2016.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
em 8 de maio de 2018.
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas
Kátia Yumi Uchimura
Secretária Municipal
da Saúde
o

PORTARIA N 65.036
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
o
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n 25.587, de 22 de maio de
2017, tendo em vista o constante no inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, e em atendimento ao
o
Memorando Interno n 176/2018, de 3 de maio de 2018, emitido pela Divisão Jurídica de Sindicâncias,
Processos Administrativos e Revisões Disciplinares,
R E S O L V E:
o

DESIGNAR o servidor Clóvis Alves dos Santos, matrícula n 5659.01, ocupante do cargo de
Assistente Administrativo, para atuar como Presidente, na Comissão de Processo Administrativo, constituída
o
por meio da Portaria n 64.147/2017, em substituição ao servidor Vandoir da Silva.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
em 9 de maio de 2018.
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas
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o

PORTARIA N 65.037
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
o
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n 25.587, de 22 de maio de
2017, tendo em vista o constante no inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, e em atendimento ao
o
Memorando Interno n 177/2018, de 3 de maio de 2018, emitido pela Divisão Jurídica de Sindicâncias,
Processos Administrativos e Revisões Disciplinares,
R E S O L V E:
o

DESIGNAR a servidora Maria Amélia Barbosa Ribeiro, matrícula n 18756.01, ocupante do cargo
de Assistente Administrativo Pleno, para atuar como Presidente, na Comissão de Sindicância constituída por
o
meio da Portaria n 61.230/2016, em substituição ao servidor Clóvis Alves dos Santos.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
em 9 de maio de 2018.
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

o

PORTARIA N 65.038
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
o
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n 25.587, de 22 de maio de
2017, tendo em vista o constante no inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, e em atendimento ao
o
Memorando Interno n 185/2018, de 8 de maio de 2018, emitido pela Divisão Jurídica de Sindicâncias,
Processos Administrativos e Revisões Disciplinares,
R E S O L V E:
o

DESIGNAR o servidor Hugo Luís Naranjo Cornejo, matrícula n 4345.01, ocupante do cargo de
Administrador Consultor, para atuar como Presidente na Comissão de Processo Administrativo constituída
o
por meio da Portaria n 57.080/2015, em substituição ao servidor Vandoir da Silva.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
em 9 de maio de 2018.
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 65.039
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “a”, inciso II, do art. 86 da Lei Orgânica do Município, em conformidade com os arts. 56
e 57, da Lei Complementar nº 17, de 30 de agosto de 1993, e em atenção à petição protocolada sob o
nº 19319/2018, de 2 de maio de 2018,
R E S O L V E:
I - EXONERAR, a pedido, a servidora PAMELA PATRICIO ARNAU, matrícula nº 20188.01, ocupante
do cargo de provimento efetivo de Agente de Apoio, do Grupo Ocupacional Técnico-Administrativo,
com efeitos retroativos a 2 de maio de 2018.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XXI

Diário Oficial Nº 3.338 de 14 de Maio de 2018

Página 19 de 120

II - Declarar VAGO o referido cargo.
Gabinete do Prefeito de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 10 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patricio da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

o

PORTARIA N 65.040
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “a”, do inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, em atendimento ao
o
Memorando Interno n 156/2018, de 28 de março de 2018, da Diretoria de Compras e Suprimentos e ao
despacho exarado na Folha de Informação e Despachos, em 9 de maio de 2018, pelo Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas,
R E S O L VE:
o

REVOGAR, com efeitos retroativos a 2 de maio de 2018, as Portaria n 62.706, de 11 de maio de
2017 e 63.140, de 19 de julho de 2017, na parte que trata da servidora Cláudia Rita Aparecida Cossa,
o
matrícula n 10229.01, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo Especialista.
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 10 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

o

PORTARIA N 65.051
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “c”, inciso II, do art. 86 da Lei Orgânica do Município, em conformidade com o art. 51,
o
o
da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, e em atendimento ao Memorando Interno n 217/2018,
de 8 de maio de 2018, expedido pela Diretoria de Compras e Suprimentos, subordinada à Secretaria
Municipal da Administração e Gestão de Pessoas,
R E S O L V E:
I - CONSTITUIR Comissão Permanente de Licitação para elaboração, abertura e julgamento de
todas as licitações para contratações de obras e serviços de engenharia, com efeitos retroativos a 5 de abril
de 2018.
II - DESIGNAR Gilberto Monteiro Bento, Arquiteto Sênior, Luís Carlos Pescador, Assistente
Administrativo Sênior e Pablo Braga Machado, Diretor de Iluminação Pública, para, sob a presidência do
primeiro, comporem a referida Comissão e dar cumprimento ao contido no inciso I desta Portaria.
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 11 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas
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o

PORTARIA N 65.053
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “g”, inciso II, do art. 86 da Lei Orgânica do Município, de acordo com o disposto
o
o
no Decreto n 16.289, de 5 de janeiro de 2005, e em atendimento ao Memorando Interno n 218/2018,
de 9 de maio de 2018, expedido pela Diretoria de Compras e Suprimentos, subordinada à Secretaria
Municipal da Administração e Gestão de Pessoas,
R E S O L V E:
DESIGNAR, com efeitos retroativos a 9 de maio de 2018, para atuar na modalidade de licitação
denominada pregão, para elaboração, abertura e julgamento de processos licitatórios, os servidores
constantes da relação abaixo, exercendo as funções a seguir especificadas:
NOME
Etelvina de Fátima Oliveira
Natanael de Almeida
José Roberto Pereira

Cargo
Função
Responsável pela Diretoria de Compras e
Representante do Comprador
Suprimentos
Assistente Administrativo Especialista
Pregoeiro
Assistente Administrativo Especialista
Equipe de Apoio

Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 11 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

o

PORTARIA N 65.054
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “g”, inciso II, do art. 86 da Lei Orgânica do Município, de acordo com o disposto
o
o
no Decreto n 16.289, de 5 de janeiro de 2005, e em atendimento ao Memorando Interno n 218/2018,
de 9 de maio de 2018, expedido pela Diretoria de Compras e Suprimentos, subordinada à Secretaria
Municipal da Administração e Gestão de Pessoas,
R E S O L V E:
DESIGNAR, com efeitos retroativos a 9 de maio de 2018, para atuar na modalidade de licitação
denominada pregão, para elaboração, abertura e julgamento de processos licitatórios, os servidores
constantes da relação abaixo, exercendo as funções a seguir especificadas:
NOME

Cargo
Função
Responsável pela Diretoria de Compras e
Etelvina de Fátima Oliveira
Representante do Comprador
Suprimentos
Dirlei Glóvis Schulz
Assistente Administrativo Especialista
Pregoeiro
Júlio César Nunes de Almeida Assistente Administrativo Especialista
Equipe de Apoio
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 11 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas
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o

PORTARIA N 65.055
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “g”, inciso II, do art. 86 da Lei Orgânica do Município, de acordo com o disposto
o
o
no Decreto n 16.289, de 5 de janeiro de 2005, e em atendimento ao Memorando Interno n 218/2018,
de 9 de maio de 2018, expedido pela Diretoria de Compras e Suprimentos, subordinada à Secretaria
Municipal da Administração e Gestão de Pessoas,
R E S O L V E:
DESIGNAR, com efeitos retroativos a 9 de maio de 2018, para atuar na modalidade de licitação
denominada pregão, para elaboração, abertura e julgamento de processos licitatórios, os servidores
constantes da relação abaixo, exercendo as funções a seguir especificadas:
NOME
Etelvina de Fátima Oliveira
Júlio César Nunes de Almeida
Dirlei Glóvis Schulz

Cargo
Função
Responsável pela Diretoria de Compras e
Representante do Comprador
Suprimentos
Assistente Administrativo Especialista
Pregoeiro
Assistente Administrativo Especialista
Equipe de Apoio

Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 11 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

o

PORTARIA N 65.056
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “g”, inciso II, do art. 86 da Lei Orgânica do Município, de acordo com o disposto no
o
o
Decreto n 16.289, de 5 de janeiro de 2005, e em atendimento ao Memorando Interno n 218/2018, de 9 de
maio de 2018, expedido pela Diretoria de Compras e Suprimentos, subordinada à Secretaria Municipal da
Administração e Gestão de Pessoas,
R E S O L V E:
DESIGNAR, com efeitos retroativos a 9 de maio de 2018, para atuar na modalidade de licitação
denominada pregão, para elaboração, abertura e julgamento de processos licitatórios, os servidores
constantes da relação abaixo, exercendo as funções a seguir especificadas:
NOME

Cargo
Função
Responsável pela Diretoria de Compras e
Etelvina de Fátima Oliveira
Representante do Comprador
Suprimentos
Sônia Maria Lembeck
Assistente Administrativo Especialista
Pregoeiro
Crispina Florentin de Nadai Assistente Administrativo Especialista
Equipe de Apoio
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 11 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas
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o

PORTARIA N 65.057
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “g”, inciso II, do art. 86 da Lei Orgânica do Município, de acordo com o disposto no
o
o
Decreto n 16.289, de 5 de janeiro de 2005, e em atendimento ao Memorando Interno n 218/2018, de 9 de
maio de 2018, expedido pela Diretoria de Compras e Suprimentos, subordinada à Secretaria Municipal da
Administração e Gestão de Pessoas,
R E S O L V E:
DESIGNAR, com efeitos retroativos a 9 de maio de 2018, para atuar na modalidade de licitação
denominada pregão, para elaboração, abertura e julgamento de processos licitatórios, os servidores
constantes da relação abaixo, exercendo as funções a seguir especificadas:
NOME
Cargo
Função
Crispina Florentin de Nadai Assistente Administrativo Especialista
Representante do Comprador
Responsável pela Diretoria de Compras e
Etelvina de Fátima Oliveira
Pregoeiro
Suprimentos
José Roberto Pereira
Assistente Administrativo Especialista
Equipe de Apoio
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 11 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

o

PORTARIA N 65.058
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “g”, inciso II, do art. 86 da Lei Orgânica do Município, de acordo com o disposto no
o
o
Decreto n 16.289, de 5 de janeiro de 2005, e em atendimento ao Memorando Interno n 218/2018, de 9 de
maio de 2018, expedido pela Diretoria de Compras e Suprimentos, subordinada à Secretaria Municipal da
Administração e Gestão de Pessoas,
R E S O L V E:
DESIGNAR, a partir de 11 de maio de 2018, para atuar na modalidade de licitação denominada
pregão, para elaboração, abertura e julgamento de processos licitatórios, os servidores constantes da relação
abaixo, exercendo as funções a seguir especificadas:
NOME
Etelvina de Fátima Oliveira
Crispina Florentin de Nadai
Sônia Maria Lembeck

Cargo
Função
Responsável pela Diretoria de Compras e
Representante do Comprador
Suprimentos
Assistente Administrativo Especialista
Pregoeiro
Assistente Administrativo Especialista
Equipe de Apoio

Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 11 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XXI

Diário Oficial Nº 3.338 de 14 de Maio de 2018

Página 23 de 120

o

PORTARIA N 65.059
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “g”, inciso II, do art. 86 da Lei Orgânica do Município, de acordo com o disposto no
o
o
Decreto n 16.289, de 5 de janeiro de 2005, e em atendimento ao Memorando Interno n 218/2018, de 9 de
maio de 2018, expedido pela Diretoria de Compras e Suprimentos, subordinada à Secretaria Municipal da
Administração e Gestão de Pessoas,
R E S O L V E:
DESIGNAR, a partir de 11 de maio de 2018, para atuar na modalidade de licitação denominada
pregão, para elaboração, abertura e julgamento de processos licitatórios, os servidores constantes da relação
abaixo, exercendo as funções a seguir especificadas:
NOME
Etelvina de Fátima Oliveira
José Roberto Pereria
Natanael de Almeida

Cargo
Função
Responsável pela Diretoria de Compras e
Representante do Comprador
Suprimentos
Assistente Administrativo Especialista
Pregoeiro
Assistente Administrativo Especialista
Equipe de Apoio

Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 11 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

o

PORTARIA N 65.060
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “g”, inciso II, do art. 86 da Lei Orgânica do Município, de acordo com o disposto no
o
o
Decreto n 16.289, de 5 de janeiro de 2005, e em atendimento ao Memorando Interno n 218/2018, de 9 de
maio de 2018, expedido pela Diretoria de Compras e Suprimentos, subordinada à Secretaria Municipal da
Administração e Gestão de Pessoas,
R E S O L V E:
DESIGNAR, a partir de 11 de maio de 2018, para atuar na modalidade de licitação denominada
pregão, para elaboração, abertura e julgamento de processos licitatórios, os servidores constantes da relação
abaixo, exercendo as funções a seguir especificadas:
NOME

Cargo
Função
Responsável pela Diretoria de Compras e
Etelvina de Fátima Oliveira
Representante do Comprador
Suprimentos
Goreti Aparecida da Rosa
Assistente Administrativo Especialista
Pregoeiro
Júlio César Nunes de Almeida Assistente Administrativo Especialista
Equipe de Apoio
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 11 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas
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HOMOLOGAÇÃO
Homologo o procedimento licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2018, referente à aquisição de
conjunto de mesas, com 04 cadeiras plásticas, para uso em Jogos Oficiais, com a representatividade das
equipes do município, bem como para dar continuidade nos programas e projetos esportivos de bairros,
através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e de diversos sacos de ráfia para a Secretaria Municipal
da Agricultura e Abastecimento, do Município de Foz do Iguaçu, em favor da empresa PAULINO ALFREDO
GOSSLER - VARIEDADES; que ofertou menor preço para o item/lote do objeto do certame.
Firmo a presente para que produza seus efeitos legais.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Foz do Iguaçu, 11 de maio de 2018
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 42/2018, autuado com o número de processo
nº 18.985/2018, fundamentado no parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município, conforme
disposto no Artigo 24 Lei nº. 8.666/93, referente à Aquisição de medalhas e troféus para premiação dos
alunos que participarão de gincanas do conhecimento (com avaliações nas áreas de língua portuguesa e
matemática) e esportivas (competições nas aulas de educação física entre turmas) organizadas pela
Sec. Mun. da Educação.
Em favor de: HASAN Comércio de Artigos Esportivos Ltda.
CNPJ: 75.351.304/0001-00
Valor: R$1.860,00 (Um mil oitocentos e sessenta reais).
Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 43/2018, autuado com o número de processo
nº 20.381/2018, fundamentado no parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município,
conforme disposto no Artigo 24 Lei nº. 8.666/93, referente à Contratação de empresa autorizada para
qualificação de motoristas no curso de “condutor de veículo de urgência”, para funcionários efetivos da
Secretaria Municipal da Saúde que trabalham com ambulâncias, no SAMU, Transporte Social e TFD.
Em favor de: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
CNPJ: 73.471.963/0001-47
Valor: R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais).
Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XXI

Diário Oficial Nº 3.338 de 14 de Maio de 2018

Página 25 de 120

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 44/2018, autuado com o número de processo
nº 17.853/2018, fundamentado no parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município, conforme
disposto no Artigo 24 Lei nº. 8.666/93, referente à Contratação de serviço de transporte rodoviário especial –
caminhão cegonha – para transporte de ambulâncias do SAMU de São José dos Pinhais até Foz do Iguaçu.
Em favor de: X8 TRANSPORTES LTDA.-ME
CNPJ: 26.994.298/0001-96
Valor: R$ 7.680,00 (Sete mil seiscentos e oitenta reais).
Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 45/2018, autuado com o número de processo
nº 16.683/2018, fundamentado no parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município, conforme
disposto no Artigo 24, inciso X da Lei nº. 8.666/93, referente à locação de imóvel na Av. Anhembi,
1208 x Rua Icaraima, no Jardim Santa Rosa para instalação do CAPS – Centro de Atenção Psicosocial)
II Flávio Dantas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Em favor de: Clarice Miranda Nunes Batista
CNPJ: 23.625.479/0001-57
Valor mensal: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
Valor total: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)
Duração do Contrato: 12 (doze) meses.
Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 46/2018, autuado com o número de processo
nº 18.752/2018, fundamentado no parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município, conforme
disposto no Artigo 24 Lei nº. 8.666/93, referente à Confecção de camisetas para utilização nas campanhas
estratégicas “Diga Não ao Trabalho Infantil” e “Faça Bonito” do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
AEPETI – Resolução 017/2018/FNAS, coordenado pela Sec. Municipal de Assistência Social.
Em favor de: MAKROPEL COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 02.760.681/0001-11
Valor: R$7.900,00 (Sete mil e novecentos reais).
Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 47/2018, autuado com o número de processo
nº 19.974/2018, fundamentado no parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município,
conforme disposto no Artigo 24 Lei nº. 8.666/93, referente à Realização de exame de Ecografia de
Ombro Direito para atender a Demanda Judicial, referente a 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu,
Autos nº 5004461-91.2018.4.04.7002, em favor de Jorge Gonçalves.
Em favor de: CENTRO MÉDICO PIMENTA LTDA EPP.
CNPJ: 23.055.325/0001-77.
Valor: R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o processo de Inexigibilidade de licitação nº 48/2018, autuado com o número de processo
nº. 17.740/2018, fundamentado no parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município, conforme
disposto no Artigo 25, da Lei nº. 8.666/93, referente á Assinatura de periódico especializados em licitações
e contratos com a finalidade de fornecer suporte na tomada de decisões, por meio de consultas a bancos
de informações jurídicas sobre processos de licitações e contratações da Administração Pública.
Em favor de: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A.
CNPJ: 86.781.069/0001/15.
Valor: R$ 9.802,56 (nove mil oitocentos e dois reais e cinquenta e seis centavos).
Duração dos serviços: Disponibilidade por 12 (doze) meses.
Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

ATOS DO LEGISLATIVO
PORTARIA DA PRESIDÊNCIA Nº 036/2018
O Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o Requerimento de 1º de novembro de 2017, processo GIIG nº 2171/2017, e com fundamento
no parágrafo 2º do art. 75 da Lei Orgânica do Município,
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RESOLVE
Determinar que seja pago ao servidor DANILO LUIZ ZANIN, matrícula nº 200.795, ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Motorista VII, a importância correspondente a 06 (seis) meses de remuneração tendo
por base o mês de pagamento, referente à conversão em pecúnia das licenças especiais a que tem direito,
relativas aos períodos aquisitivos de 08/03/2007 a 07/03/2012 e 08/03/2012 a 07/03/2017.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, 12 de abril de 2018.
Rogério Jorge dos Santos Ferreira de Quadros
Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 002/2018
HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório Pregão Presencial nº 002/2018, do tipo menor preço por
item, referente à aquisição de materiais de limpeza, produtos de higienização e materiais para manutenção
de bens imóveis, cujos ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30 e 31 foram adjudicados à empresa LIMPESTEL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE
LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Foz do Iguaçu-PR, com endereço
na Av. Juscelino Kubitschek, 2929, Vila Paraguaia, CEP.: 85851-210, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 19.289.082/0001-64, e os ITENS 06, 17 e 18 foram adjudicados à empresa IGUASSU COMÉRCIO DE
PAPÉIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Foz do Iguaçu-PR, com endereço
na Rua Lamartine Babo, 670, Parque Monjolo, CEP.: 85864-330, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 29.678.353/0001-27, para que produza seus efeitos legais nos termos do Ato da Presidência nº 161,
de 17 de dezembro de 2015.
Foz do Iguaçu, 11 de maio de 2018.
Rogério Jorge dos Santos Ferreira de Quadros
Presidente

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO
Tendo em vista o disposto no art. 8°, § 4°, da Resolução n° 123/2016, ficam os advogados abaixo elencados
intimados das datas de oitivas nos autos do PAD nº 002/2018, conforme segue:
- Dia 16 de maio de 2018, às 9h, para oitiva das testemunhas, conforme rol de fl. 32 e indicadas neste ato
pelo Relator, além de depoimento pessoal da denunciante, conforme segue:
9h – Enrique Alliana
9:20h – Mauro Mota Martins
9:40h – Marcelo Rodrigo de Abreu Angeli
10h – Sidnei de Oliveira Novaes Júnior
10:20h – Maxsuel Fidélis de Pádua Almeida
10:40h – Andréia Moranda de Castro
- Dia 18 de maio de 2018, às 9h, para depoimento da denunciada, Vereadora Nanci RafagninAdreola.
Gustavo Bonini Guedes, OAB/PR nº 41.756
Cassio Prudente Vieira Leite, OAB/PR nº 58.425
Valquíria de L. Santos Cuman, OAB/PR nº 74.384
Camila Cotovicz Ferreira, OAB/PR nº 63.569
Carolina Padilha Ritzmann, OAB/PR nº 81.441 Carla Queiroz, OAB/PR nº 87.815
JaynePavlak de Camargo, OAB/PR nº 83.449 Tuany Baron de Vargas, OAB/PR nº 90.616
Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2017.
Marcio Rosa
Presidente do Conselho de Ética
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FOZPREV
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/01/2018
A Foz Previdência – FOZPREV - Autarquia Especial, gestora do Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores do Município de Foz do Iguaçu, através da Comissão Especial de Concurso Público, constituída
através da Portaria 6.303, de 16 de março de 2018,torna pública a abertura de inscrições e estabelece as
normas para a realização de Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de
reserva dos cargos efetivos do quadro de pessoal da FOZPREV, estabelecidos na Tabela “A” do Subquadro
I, do Anexo I da Lei n° 3.829/2017.
1

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1

O Concurso Público será regido por este Edital e por Editais Complementares ou Retificações quais
sejam necessários no decorrer deste certame, cuja publicidade se dará no Diário Oficial do Município
de Foz do Iguaçu, no endereço eletrônico do Núcleo de Concursos - NC/UFPR(www.nc.ufpr.br) e da
Foz Previdência (www.fozprev.pmfi.pr.gov.br).

1.2

O certame será executado pelo NC/UFPR através do Contrato nº 07/2018, celebrado entre a
Universidade Federal do Paraná - UFPR, a Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná – FUPEF e
a Foz Previdência.

1.3

À Comissão Especial do Concurso Público designada pela Portaria nº 6.303/2018, foram delegados
todos os poderes necessários para o pleno desenvolvimento do certame, tais como publicação de
editais, sendo parte legítima para responder os recursos administrativos e fornecer
documentos/informações na esfera administrativa ou judicial.

1.4

O Concurso destina-se a selecionar candidatos para provimento de 06 (seis) vagas e formação de
cadastro de reserva para 06 (seis) cargos de nível superior e 01 (um) de nível médio da Foz
Previdência, conforme quadro de vagas apresentado no item 2.1 deste Edital.

1.5

A prova do Concurso Público será realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR.

1.6

Dos Recursos quanto ao Edital de Abertura

1.6.1

Serão aceitos recursos contra o Edital, caso este apresente itens com ilegalidade, omissão,
contradição ou obscuridade.

1.6.2

O recurso deverá ser apresentado pessoalmente ou encaminhado via SEDEX, das 08h30min do dia
15/05/2018 até às 17h30min do dia 16/05/2018, ao NC/UFPR no seguinte endereço: Núcleo de
Concursos da UFPR, Campus I (Agrárias), Rua dos Funcionários, nº 1.540. CEP: 80035-050 –
Juvevê - Curitiba – PR. Especificar no envelope: CONCURSO PÚBLICO FOZ PREVIDÊNCIA –
Recurso de Edital n° 01/01/2018.

1.6.3

Caso o recurso seja enviado via SEDEX, a postagem deverá ser feita até o dia 16/05/2018.

1.6.4

No recurso deve ser indicado um endereço eletrônico (e-mail) para envio da resposta em caso de
indeferimento.

1.6.5

As respostas aos recursos indeferidos serão repassadas ao interessado a partir do dia 21 de maio
de 2018.

1.6.6

Havendo recurso deferido, oEdital nº 01/01/2018 - RETIFICADO será republicado nos endereços
eletrônicos do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br)eda Foz Previdência (www.fozprev.pmfi.pr.gov.br) e o
Edital de Retificaçãono Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu.

2.

DA ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS, DAS VAGAS E DOSREQUISITOS

2.1

Os cargos e o número de vagas ofertadas são os seguintes:
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Cargo de Nível Médio
Cargo
Assistente Previdenciário

N° de vagas
concorrência geral
01+CR

N° de vagas pessoas
com deficiência
-

N° de vagas
concorrência geral
01+CR
01+CR
01+CR
CR
01+CR
CR

N° de vagas pessoas
com deficiência
01
-

Cargos de Nível Superior
Cargos
Analista Previdenciário - Arquivologia
Analista Previdenciário – Ciências Contábeis
Analista Previdenciário – Nível Superior Geral
Analista Previdenciário – Serviço Social
Analista Previdenciário – Sistemas de Informação
Procurador Jurídico
*CR – Cadastro de Reserva.
2.2

Os cargos, a remuneração inicial, a escolaridade e outros requisitos exigidos e a carga horária
semanal, em conformidade com a Lei nº 3.829/2011, que regulamenta os cargos de provimento
efetivo do quadro próprio de pessoal da Foz Previdência, são os abaixo discriminados:
Cargos

Analista Previdenciário Arquivologia
Analista Previdenciário –
Ciências Contábeis
Analista Previdenciário –
Nível Superior Geral
Analista Previdenciário –
Serviço Social

Remuneração
Inicial
R$ 3.584,53
R$ 3.584,53
R$ 3.584,53
R$ 3.584,53

Analista Previdenciário –
Sistemas de Informação

R$ 3.584,53

Assistente Previdenciário

R$ 2.233,74

Procurador Jurídico

R$ 7.171,21

Escolaridade e Outros Requisitos
Exigidos:
Nível Superior em Arquivologia e
Registro no Órgão de Classe.
Nível Superior em Ciências Contábeis e
Registro no Órgão de Classe.
Nível Superior em qualquer curso de
graduação.
Nível Superior em Serviço Social e
Registro no Órgão de Classe.
Nível Superior em Sistemas de
Informação, Gestão de Tecnologia da
Informação, Análise e Desenvolvimento
de Sistemas ou outra graduação
equivalente.
Nível Médio Completo.
Nível Superior em Direito e Registro no
Órgão de Classe mais experiência
comprovada de no mínimo 02 (dois)
anos de atuação na área de Direito.

Carga horária
semanal
40h
40h
40h
40h

40h

40h
40h em regime
de dedicação
exclusiva.

2.3

As atribuições dos cargos estão relacionadas no Anexo I deste Edital.

3.

DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3.1

Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pelo
art. 37, VIII da Constituição Federal,nos termos do § 1º, do art. 37º do Decreto 3.298/99, que
regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras
providências; bem comoda Lei 18.419/2015, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência
do Estado do Paraná;e ainda em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 17/93, serão
reservadas 5% (cinco por cento) das vagas conforme discriminado no quadro de vagas do subitem
2.1 deste Edital.

3.2

Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra nas categorias discriminadas no
Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e no Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004,
assim definidas:
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a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros
com deformidade congênita, ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funções;
b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz;
c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em
ambos os olhos for igual ou menor que 60; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores;
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades
adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos
da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho;
e) deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
3.3

O candidato que se declarar pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade
de condições com os demais candidatos no que diz respeito ao conteúdo das provas, à avaliação das
provas e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à nota mínima
exigida.

3.4

Ao candidato portador de deficiência é assegurado o direito de inscrever-se no presente concurso,
devendo no ato da inscrição declarar tal condição para participar das vagas destinadas,
responsabilizando-se por todos os efeitos decorrentes de tal declaração.

3.5

Para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência conforme o item 3.1 deste Edital, o
candidato deverá declarar-se deficiente no ato da inscrição e encaminhar ao NC/UFPR o atestado
médico e o formulário específico, ambos gerados no momento da inscrição. O atestado médico e o
formulário devem ser colocados em um envelope e entregues pessoalmente ou enviados pelo correio
via Sedex, das 8h30min até as 17h30min, do dia 21/05/2018 até o dia 20/06/2018, para o seguinte
endereço: Núcleo de Concursos da UFPR – Campus I (Agrárias) – Rua dos Funcionários, 1540
– CEP 80035-050 – Juvevê – Curitiba-PR, mencionando no envelope: Assunto: Concurso Público
FOZ PREVIDENCIA - Edital n° 01/01/2018 – Atestado Médico.
Poderá também ser aceito laudo médico comprovando a deficiência, desde que, na data de início das
inscrições, o laudo tenha sido expedido a no máximo 180 (cento e oitenta) dias da data de inscrição,
seja legível e contenha a descrição da espécie e do grau ou nível da deficiência do candidato, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem
como sua provável causa, além do nome, assinatura e CRM ou RMS do médico que forneceu o
laudo.

3.5.1

3.6

O candidato com deficiência que não apresentar o atestado médico ou não realizar a inscrição
conforme as instruções do item anterior, perderá o direito de concorrer à reserva de vagas para
pessoa com deficiência.

3.7

Quando da convocação para o preenchimento da vaga, o candidato constante da Lista Especial
(pessoas com deficiência) e a documentação comprobatória de sua deficiência serão avaliados por
uma equipe multiprofissional quanto averificação da existência da deficiência declarada, bem como
seu enquadramento legal.

3.7.1

Não havendo comprovação da deficiência, o candidato será excluído da lista especial e terá sua
classificação considerada apenas na listagem geral.

3.7.2

Havendo comprovação da deficiência, ainda será avaliada a compatibilidade ou não da deficiência do
candidato com as competências e atribuições do cargo que pretende ocupar.

3.8

O candidato com deficiência também será submetido ao exame médico admissional que verificará as
condições de sua saúde física e mental que determinarão se o candidato está APTO ou INAPTO
para o exercício das atribuições do cargo.
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3.8.1

O candidato considerado INAPTO estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

3.9

Após a nomeação ao cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
aposentadoria por invalidez decorrente da deficiência constatada em exame médico admissional.

3.10

Na inexistência de candidatos inscritos, aprovados ou habilitados para a vaga destinada às pessoas
com deficiência, conforme discriminado no quadro de vagas constante no subitem 2.1 deste Edital, a
referida vaga será ocupada pelos demais candidatos constantes da lista geral, observada
estritamente a ordem de classificação no cargo.

4.

DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO

4.1

Os requisitos para a investidura nos cargos a que se refere o presente Concurso Público são os
seguintes:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade portuguesa, estar
amparado pelo parágrafo 1º do art. 12 da Constituição Federal. Nos casos de estrangeiros, é
obrigatória a apresentação de visto permanente ou protocolo de solicitação de transformação de visto
temporário em visto permanente;
b) apresentar original e fotocópia do registro para o cargo em que for exigido registro no Conselho de
Classe;
c) atender às exigências do art. 8 da Lei Complementar Municipal nº 17, de 30 de agosto de 1993:
I) a nacionalidade brasileira ou equiparada;
II) o gozo dos direitos políticos;
III) quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV) o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e/ou os requisitos especiais para o seu
desempenho;
V) possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos na data do Ato de Nomeação;
VI) o gozo de boa saúde;
VII) a habilitação prévia em Concurso Público nos termos da Lei.

5.

DA INSCRIÇÃO

5.1

Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá estar certo de poder
satisfazer os requisitos de escolaridade (subitem 2.2) e aqueles indispensáveis à investidura no
cargo, especificados no item 4 deste Edital.

5.2

Ao se inscrever, o candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas no
formulário de inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros de preenchimento.

5.3

A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas neste Edital e das
demais normas do Concurso Público, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento ou
discordância.

5.4

A inscrição deverá ser feita, exclusivamente, via Internet, a partir dodia 21/05/2018 até às 17h00min
do dia 19/06/2018, mediante o preenchimento do formulário de inscrição disponível no endereço
eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).

5.5

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito na rede bancária até o dia 20/06/2018, mediante
uso do boleto bancário gerado no ato da inscrição, de acordo com o quadro abaixo:
Cargos
Cargo de Nível Médio
Cargos de Nível Superior

Valor da Taxa de Inscrição
R$ 60,00
R$ 90,00

5.5.1

O candidato deve guardar o comprovante de pagamento para a eventual comprovação junto ao
NC/UFPR.

5.6

A inscrição somente será confirmada após a identificação eletrônica do pagamento da taxa ou após a
homologação da isenção desta taxa.

5.7

O simples agendamento do pagamento no banco não é suficiente para efetivação da inscrição.
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5.8

A partir do dia 23/05/2018, o candidato poderá verificar, no endereço eletrônico do NC/UFPR
(www.nc.ufpr.br), no link específico do presente certame, a situação de confirmação quanto ao
pagamento da sua taxa de inscrição.

5.9

Caso sua inscrição ainda não tenha sido confirmada, o candidato deverá entrar em contato com o
NC/UFPR até às 17h30min do dia 22/06/2018, pessoalmente ou pelo telefone (041) 3313-8800
(Central de Atendimento ao Candidato – das 08h00min às 17h30).

5.9.1

O candidato que apresentar alguma pendência na inscrição que impossibilite sua homologação, terá
sua inscrição automaticamente indeferida.

5.10

Caso seja feita mais de uma inscrição, será considerada apenas a última.

5.11

Não serão devolvidos valores referentes à taxa de inscrição salvo em caso de cancelamento do
Concurso Público.

5.12

Da Isenção da Taxa de Inscrição

5.12.1 Poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição somente ao candidato que comprovar ser doador
fidelizado (regular) de sangue, nos termos da Lei Municipal n° 3580, de 11 de setembro de 2009.
5.12.2 A doação de sangue deverá ter ocorrido no período de 13/05/2016 a 13/05/2018.
5.12.3 O pedido de isenção deverá ser solicitado no período de21/05/2018 até o dia 27/05/2018, por meio
de formulário específico disponibilizado no endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).
5.12.4 Para isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível
no site www.nc.ufpr.br, imprimir o extrato de dados ao final do processo de inscrição, anexar o
comprovante original de doador regular de sangue ou declaração de doador regular, expedido por
Bancos de Sangue ou Instituições de Saúde vinculada ao SUS (Sistema Único de Saúde) e de
idoneidadere conhecida, colocar em um envelope lacrado e entregar pessoalmente ou via SEDEX,
de 21/05/2018 a 30/05/2018(nos dias úteis, das 08h30min às 17h30min) ao seguinte endereço:
Núcleo de Concursos da UFPR, Campus I (Agrárias), Rua dos Funcionários, 1540. CEP 80035050 – Juvevê - Curitiba – PR. Especificar no envelope: CONCURSO PÚBLICO FOZPREV – Nome
do Cargo – Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição – Edital nº 01/01/2018.
5.12.5 Não serão aceitos pedidos de isenção após a data especificada no subitem 5.12.3.
5.12.6 O resultado da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será disponibilizado no
endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br) a partir do dia 11/06/2018.
5.12.7 Questionamentos sobre o resultado do pedido de isenção serão aceitos nos dias 12/06/2018 e
13/06/2018. Para tanto, basta o candidato entrar em contato com o NC/UFPR pelo Sistema Interativo
disponível no endereço eletrônico www.nc.ufpr.br.
5.12.8No dia 25/06/2018será disponibilizada no endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br) e
publicada no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu a lista dos candidatos com as Isenções
de Taxa de Inscrição Deferidas.
5.12.9 Candidatos que não obtiverem isenção deverão consolidar sua inscrição efetuando o pagamento do
boleto bancário até o dia 20/06/2018.
5.12.10O candidato que não tiver seu pedido de isenção aprovado e que não efetuar o pagamento da taxa de
inscrição, na forma e no prazo estabelecido no subitem anterior, estará automaticamente excluído do
Concurso Público.
5.12.11Não serão estornados valores de taxa de inscrição daqueles candidatos contemplados com a isenção
e que já tenham efetivado o pagamento da taxa de inscrição no concurso a que se refere este Edital.
5.13

Das Condições Especiais para Realização das Provas

5.13.1 Serão concedidas condições especiais aos candidatos com necessidades especiais (auditiva, física,
motora, visual ou múltipla), mediante apresentação de atestado médico e de um formulário próprio
preenchido (ambos gerados na inscrição) para a realização das provas.
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5.13.2 O atestado médico e o formulário devem ser entregues pessoalmente ou enviados pelo correio, via
Sedex, das 08h30min às 17h30min do dia 21/05/2018 até o dia 20/06/2018, ao seguinte endereço:
Núcleo de Concursos da UFPR, Campus I (Agrárias), Rua dos Funcionários, 1540. CEP 80035050 – Juvevê - Curitiba – PR. Especificar no envelope: CONCURSO PÚBLICO FOZPREV – Nome
do Cargo – Atendimento Especial – Edital nº 01/01/2018.
5.13.3 O atestado médico deve ser assinado por um médico da área e deverá conter a descrição da espécie
e do grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. O atestado
deve ainda conter o nome e CRM ou RMS do médico que o forneceu.
5.13.4 São condições diferenciadas oferecidas pelo NC/UFPR: prova ampliada, assistência de ledor/redator,
uso de computador com leitores de tela, intérprete de libras, leitura labial, acessibilidade, mobiliário
especial e impressões de objetos em 3D.
5.14

Das Lactantes/Amamentação

5.14.1 A candidata que estiver amamentando deverá informar no formulário de inscrição esta condição,
imprimi-lo e anexá-lo à cópia da certidão de nascimento da criança. Os documentos devem ser
colocados em um envelope e enviados ao NC/UFPR, das 08h30min às 17h30min do dia
21/05/2018 até o dia 20/06/2018, para o endereço mencionado no subitem 5.13.2 deste Edital.
5.14.2 A candidata deverá levar um acompanhante (adulto) que ficará em sala reservada para essa
finalidade e que ficará responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante
não poderá realizar a prova.
5.14.2.1O acompanhante deverá observar e respeitar as regras do certame, estando, também, proibido de
utilizar aparelhos eletrônicos ou celulares.
5.14.3 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
5.14.4 As candidatas gestantes deverão observar os procedimentos para solicitação de atendimento
especial em caso de necessidade, principalmente nos casos em que o evento parto possa vir a
ocorrer após o encerramento do prazo para a sua solicitação.
5.15

Outras Situações de Atendimento Diferenciado nas Provas

5.15.1 O candidato que faz uso de aparelhos de surdez ou qualquer outro tipo de aparelho (fixo ou não)
deve enviar um atestado médico ao NC/UFPR, conforme o endereço e prazo constantes no subitem
5.13.2 deste Edital, sob pena de estar impedido de realizar a prova utilizando referido aparelho.
5.15.2 O candidato que necessite fazer uso de algum medicamento durante o período da realização da
prova deverá encaminhar um atestado médico ao NC/UFPR (orientações através do Sistema
Interativo disponível em www.nc.ufpr.br) até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da prova.
5.15.3 A candidata que, por questões de ordem religiosa, necessite fazer uso de véu ou assemelhados
deverá comunicar o NC/UFPR, do dia 21/05/2018 até o dia 20/06/2018, pelo Sistema Interativo
(www.nc.ufpr.br) ou pelo telefone (041) 3313-8800. No dia de realização das provas, no período que
antecede o início da resolução das questões, a candidata deverá submeter-se à inspeção de
segurança dos Fiscais de Prova.
5.15.3.1A candidata que se recusar a passar pela inspeção prevista no item 5.15.3 será impedida de realizar
a prova fazendo uso do respectivo véu ou assemelhado.
5.15.4 A utilização de qualquer recurso vedado neste Edital só será permitida com a apresentação de
atestado médico e inspeção de segurança.
5.15.5 O caso citado no item 5.15.2, assim como outros casos de emergência, que necessitem de
atendimento especial devem ser comunicados ao NC/UFPR pelo Sistema Interativo (www.nc.ufpr.br)
ou pelo telefone (041) 3313-8800 até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da prova.
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5.15.6 O Candidato que faz uso de marca-passo ou qualquer outro dispositivo (bomba de insulina por
exemplo) deve enviar um atestado médico ao NC/UFPR, do dia 21/05/2018 até o dia 20/06/2018,
conforme o endereço constante no subitem 5.13.2 deste Edital de modo a receber tratamento
adequado no que se refere à inspeção de segurança para a entrada na sala de provas.
5.15.7 O atendimento diferenciado ficará sujeito à análise quanto a razoabilidade e viabilidade do pedido.
5.15.8 Os candidatos que solicitarem atendimento especial após o período de inscrição deverão realizar a
prova nos locais determinados no comprovante de ensalamento. Não haverá sala especial para
esses atendimentos.
6

DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES EDO COMPROVANTE DE ENSALAMENTO

6.1

No dia 25/06/2018, será publicada no endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br) e no Diário
Oficial do Município de Foz do Iguaçu alista preliminar das inscrições deferidas com a
discriminação dos candidatos inscritos nas vagas para ampla concorrência e nas vagas para pessoas
com deficiência.

6.2

Do indeferimento da inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, nos dias 26/06/2018
e 27/06/2018, devendo o candidato entrar em contato através do Sistema Interativo disponível no site
do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).

6.3.

No dia 29/06/2018será publicada no endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br) e no Diário
Oficial do Município de Foz do Iguaçu a lista definitiva das inscrições homologadas dos
candidatos inscritos nas vagas para ampla concorrência e nas vagas para pessoas com deficiência.

6.4

O comprovante de ensalamento para a realização daProva Teórica de Conhecimentos estará
disponível no endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br), a partir do dia 18/07/2018.

6.5

No comprovante de ensalamento estarão indicados o local e o horário de realização da prova.

6.6

É responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do seu local de realização da
prova.

7

DA PROVA TEÓRICA DE CONHECIMENTOS

7.1

Para todos os cargos será aplicada uma Prova Teórica de Conhecimentos,com questões
objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório.

7.1.1

Para o cargo de Procurador Jurídico, além da prova prevista no item 7.1,haverá Prova de Títulos,
de caráter classificatório.

7.1.2

Para todos os cargos, a Prova Teórica de Conhecimentos valerá 100 (cem) pontos.

7.2

A composição da prova para cada um dos cargos, a pontuação atribuída para cada questão e o valor
mínimo e máximo a ser alcançado em cada área de conhecimento será:

Tipo de
Prova

Objetiva

Discursiva

Cargo: Nível Médio – Assistente Previdenciário
Pontos
Quantidade
Disciplina
por
Questões
Questão
Língua Portuguesa
10
2,0
Noções de Administração Pública e Legislação
10
2,0
Específica
Raciocínio Lógico
07
2,0
Informática
08
2,0
Redação
01
30
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Pontos por
Disciplina
Máximo Mínimo
20
2,0
20

2,0

14
16
30

2,0
2,0
15
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Cargo: Nível Superior – Analista Previdenciário: Arquivologia, Ciências Contábeis, Nível Superior
Geral, Serviço Social e Sistema de Informação
Pontos por
Quantidade Pontos por
Disciplina
Tipo de Prova
Disciplina
Questões
Questão
Máximo
Mínimo
Língua Portuguesa
10
1,75
17,5
1,75
Objetiva
Conhecimentos Específicos do Cargo
20
1,75
35
1,75
Legislação
10
1,75
17,5
1,75
Discursiva
Redação
01
30
30
15
Cargo: Nível Superior – Procurador Jurídico
Tipo de
Prova
Objetiva
Discursiva

Língua Portuguesa
Legislação e Conhecimentos Específicos do
Cargo
Parecer Jurídico

Pontos por
Disciplina
Máximo Mínimo
15
1,5

10

Pontos
por
Questão
1,5

30

1,5

45

1,5

01

40

40

20

Quantidade
Questões

Disciplina

7.3

O Conteúdo Programático das provas para cada cargo será disponibilizado em link específico
disponibilizado no endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br) juntamente com a publicação
deste edital.

8

DAS NORMAS E DOS PROCEDIMENTOS DA PROVA TEÓRICA DE CONHECIMENTOS

8.1

A Prova Teórica de Conhecimentos será realizada no dia 22/07/2018, com início às 09h00min, com
duração de 4 (quatro) horas, na cidade de Foz do Iguaçu.

8.2

As vias de acesso (portas/portões) aos prédios onde será realizada a prova serão abertas às 08h00 e
fechadas às 08h30min. O relógio da Comissão Organizadora do Concurso Público será acertado pelo
horário oficial de Brasília.

8.3

Poderá, a critério do NC/UFPR, ocorrer a prorrogação no fechamento das portas de acesso dos
locais onde serão realizadas as provas, em função de fatores externos relevantes.

8.4

A data de realização da prova poderá ser alterada ou a prova reaplicada em outra data na ocorrência
de fato que inviabilize sua realização ou que implique a sua anulação. Neste caso, o NC/UFPR
convocará os candidatos por meio de Edital específico para outra data com antecedência mínima de
72 (setenta e duas) horas.

8.5

Para ingresso na sala de provas, o candidato deverá levar o material (lápis, apontador, caneta
esferográfica transparente escrita grossa de tinta preta e borracha), os quais não poderão conter
quaisquer tipos de informações e apresentar o comprovante de ensalamento juntamente com o
original ou fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade com foto recente.

8.5.1

Para os fins deste Edital serão aceitos os seguintes documentos oficiais de identidade: Carteiras e/ou
Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens
ou Conselhos de Classe que por lei federal valem como documento de identidade, como, por
exemplo, as do CREA, OAB, CRC, etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), na forma da Lei nº 9.053/97, o Passaporte ou ainda
o RNE – Registro Nacional de Estrangeiro, no caso de estrangeiros.

8.6

Para ingresso na sala de provas, o candidato será submetido à inspeção de segurança por meio de
identificador de metal. A inspeção de segurança poderá ocorrer a qualquer momento a fim de garantir
a lisura do processo. O candidato que se recusar a passar pela inspeção poderá ser eliminado do
Concurso Público.
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8.7

De modo a garantir a lisura e a idoneidade do concurso, o candidato deverá autenticar, com a mesma
impressão digital do documento oficial de identidade, a ficha de identificação que lhe será entregue
no decorrer da realização da prova.

8.8

Os documentos para ingresso na sala de provas, referidos no subitem 8.5.1, devem estar válidos e
em condições físicas perfeitas, de modo a permitir a identificação do candidato com precisão.

8.9

Em caso de perda ou roubo de documentos, o candidato será admitido para realizar as provas, desde
que apresente o Boletim de Ocorrência (BO), expedido no máximo a 30 (trinta) dias da data de
realização da prova, comprovando o sinistro e que compareça no local que lhe foi designado para
que seja possível fazer a verificação dos seus dados antes da hora marcada para o início das provas.
O BO será retido pelo inspetor e anexado à ficha de identificação do candidato.

8.9.1

O candidato admitido para realizar a prova mediante apresentação de BO deverá ser submetido à
identificação complementar.

8.10

Não será permitido o ingresso de pessoa estranha no local de aplicação das provas.

8.11

Os candidatos que tiverem necessidade de alimentar-se, poderão fazê-lo no local de prova desde
que os alimentos estejam em embalagens que não causem ruídos ou odores que atrapalhem a
concentração dos demais candidatos. As embalagens poderão ser inspecionadas pela equipe de
aplicação da prova a qualquer tempo.

8.12

Na sala de provas e durante sua realização não será permitido ao candidato:
a) manter em seu poder relógios, armas e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo
detector de metais;
b) usar bonés, gorros, chapéus e assemelhados;
c) usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será
permitido quando indicado para o atendimento especial;
d) levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo;
e) comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações,
réguas de cálculo, lapiseiras, impressos ou qualquer outro material de consulta;
f) portar carteira de documentos/dinheiro;
g) usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica,
devendo o candidato, então, respeitar o subitem 5.15.5;
h) emprestar de outro candidato quaisquer materiais para a realização da prova.

8.12.1 O candidato portador de algum dos dispositivos eletrônicos indicados no subitem8.12 (letra a), ao
ingressar na sala de aplicação da prova, deverá solicitar recurso para acondicioná-lo
adequadamente. Estes dispositivos deverão estar desligados (mesmo que armazenados no envelope
de segurança) enquanto o candidato permanecer no local de prova e nenhum ruído (alarmes) poderá
ser emitido pelos referidos aparelhos, nem mesmo por relógios com sinalizadores sonoros.
8.12.2 Os dispositivos eletrônicos e demais itens com utilização proibida durante a realização da prova,
após devidamente acondicionados, deverão permanecer embaixo da carteira ou no chão e o
envelope de segurança destinado para este fim deve permanecer lacrado durante todo o período em
que o candidato permanecer no ambiente de provas.
8.13

É expressamente proibida a utilização de corretivos.

8.14

O candidato que desrespeitar quaisquer das restrições estabelecidas no subitem 8.12 e seguintes
poderá ser eliminado do Concurso Público.

8.15

Não será permitido ao candidato ausentar-se do recinto durante a realização da prova, a não ser em
caso especial desde que devidamente acompanhado de membro da equipe de aplicação do
Concurso Público.

8.16

Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em
virtude de afastamento do candidato da sala de provas.
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8.17

A ausência do candidato em qualquer etapa, por qualquer motivo, tais como doença e atraso,
implicará a sua eliminação do Concurso Público.

8.18

O candidato somente poderá retirar-se da sala após decorrida uma hora e trinta minutos do início da
prova, devendo, obrigatoriamente, entregar o caderno de provas, o cartão-resposta e a versão
definitiva, devidamente assinalados e assinados ao aplicador da prova, sob pena de eliminação do
Concurso Público.

8.19

A fim de garantir a lisura nos procedimentos de aplicação do Concurso Público, os três últimos
candidatos de cada turma deverão retirar-se da sala de prova simultaneamente. Se algum desses
candidatos se recusar a permanecer na sala até o momento da saída simultânea, ele será eliminado
do certame.

8.20

O candidato que, durante a realização das provas, incorrer em quaisquer das hipóteses a seguir, terá
sua prova anulada e será, automaticamente, eliminado do Concurso Público:
a) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não os
permitidos;
b) recusar-se a entregar o material das provas (caderno de provas, cartão-resposta e versão
definitiva) ao término do tempo destinado para a sua realização;
c) afastar-se da sala, a qualquer tempo, portando o caderno de provas, o cartão-resposta ou a versão
definitiva;
d) descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou na folha de rascunho;
e) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no concurso;
f) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação das
provas;
g) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas,
autoridade presente ou outro candidato;
h) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou
por qualquer outro meio de comunicação;
i) deixar de cumprir instruções/determinações do Aplicador de Provas ou Inspetor.

8.21

Constatada, a qualquer tempo, a utilização pelo candidato de meio eletrônico, estatístico, visual ou
grafológico, bem como de outros procedimentos ilícitos, a prova será anulada e, automaticamente, o
infrator será eliminado do Concurso Público, sem prejuízo das correspondentes cominações legais,
civis e criminais.

8.22

O NC/UFPR não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
eletrônicos durante a realização das provas, nem por danos a eles causados.

8.23

Nas provas objetivas haverá, para cada candidato, um caderno de prova e um cartão-resposta
identificado e numerado adequadamente. A correção dessas provas será feita por meio de leitura
óptica do cartão-resposta.

8.24

O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão-resposta e
sua integridade, sendo vedada qualquer ulterior modificação, uma vez que, em nenhuma hipótese,
haverá substituição desse cartão, salvo em caso de defeito em sua impressão.

8.25

A critério do NC/UFPR terá julgamento nulo ou zero a prova objetiva cujo cartão-resposta não tiver
sido preenchido conforme as instruções contidas no mesmo.

8.26

A leitura das respostas é realizada por processo automatizado e o resultado é sensível à forma de
marcação, portanto, marcações indevidas, rasuras, dobras ou utilização de recursos não permitidos
(borracha, corretivo) na área de leitura poderão ser consideradas como respostas incorretas.

8.27

As respostas às questões objetivas deverão ser transcritas para o cartão-resposta com caneta
esferográfica transparente escrita grossa de tinta preta, devendo o candidato assinalar uma única
resposta para cada questão. Para fins de correção, não serão consideradas, em hipótese alguma,
anotações feitas no caderno de provas.
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8.28

Na questão discursiva, o candidato deverá respondê-la de forma manuscrita com caneta
esferográfica transparente escrita grossa de tinta preta, valendo-se apenas do espaço reservado para
esta questão na versão definitiva e seguindo as instruções nela contidas.

8.29

Não poderão ser fornecidas, em tempo algum, por nenhum membro da equipe de aplicação das
provas ou pelas autoridades presentes à prova, informações referentes ao conteúdo das provas ou
aos critérios de avaliação/classificação.

8.30

Os procedimentos e os critérios para a correção da Prova Teórica de Conhecimentos são de
responsabilidade do NC/UFPR.

8.31

O candidato que necessitar de declaração de participação no Concurso Público deverá dirigir-se à
Inspetoria do seu local de realização da prova, somente no dia do concurso.

8.32

Em caso de esquecimento ou perda de objetos ou documentos pessoais nos locais de realização das
provas, o candidato poderá entrar em contato com o NC/UFPR até três meses após a data de
realização da prova do presente Concurso Público. Depois desse prazo, os documentos serão
encaminhados à Agência de Correios e os objetos para instituições de caridade.

9

DOS RECURSOS

9.1

Do Gabarito das Questões Objetivas

9.1.1

No dia 22/07/2018, após o término das provas, será divulgado o gabarito provisório das questões
objetivas, por intermédio do endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).

9.1.2

Serão aceitos questionamentos sobre o gabarito provisório das questões objetivas, desde que
estejam em conformidade com o disposto nos subitens a seguir:

9.1.2.1 Os questionamentos devem estar fundamentados exclusivamente com base no Conteúdo
Programático e Bibliografia estabelecidos para o certame e ser apresentados em formulário
específico,no período compreendido entre as 08h30min do dia 23/07/2018 até as 17h30min do dia
24/07/2018, no endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).
9.1.2.2 Os recursos em desacordo com o subitem anterior serão prontamente indeferidos por carência de
fundamentação.
9.1.2.3 O recurso será apreciado por uma Banca Estruturadora designada pelo NC/UFPR, que emitirá
decisão fundamentada, sendo colocada à disposição do requerente a partir do dia 03/08/2018, no
endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). A resposta do recurso ficará disponível até o dia
03/09/2018.
9.1.3

Se qualquer recurso for julgado procedente, será emitido novo gabarito.

9.1.4

Caso alguma questão seja anulada, seu valor será distribuído dentre as questões válidas
considerando a área de conhecimento da qual faz parte.

9.1.5

Serão somados os pontos correspondentes às questões anuladas e o resultado será dividido pela
quantidade de questões válidas por área de conhecimento a qual pertence a referida questão. O
resultado da divisão, com precisão de no máximo 03 (três) casas decimais, determinará o valor a ser
acrescido uniformemente nas questões válidas.

9.1.5.1 Para o arredondamento da pontuação a que se refere o subitem anterior, será considerada a
seguinte regra:
a) se o algarismo da quarta casa decimal a ser eliminado for igual ou maior que 05 (cinco), será
acrescida uma unidade ao algarismo imediatamente à sua esquerda (3ª casa decimal);
b) se o algarismo da quarta casa decimal a ser eliminado for menor que 05 (cinco), o algarismo
imediatamente à sua esquerda (3ª casa decimal) permanecerá inalterado;
9.1.6

A quantidade de questões anuladas será diminuída do total de questões previstas no subitem 7.2.
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9.1.7

Se houver alteração do item de resposta, por força de impugnação do gabarito provisório, essa
alteração valerá para todos os candidatos que assinalaram o item correto, independentemente de
terem recorrido.

9.1.8

O espaço reservado ao texto do recurso não poderá conter qualquer palavra ou marca que identifique
o candidato, sob pena de ser preliminarmente indeferido.

9.1.9

A Banca Estruturadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.

9.1.10 Após a análise de todos os recursos, o gabarito oficial e definitivo das questões objetivas será
divulgado no endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br) e no Diário Oficial do Município de
Foz do Iguaçu no dia 03/08/2018. Não caberá recurso contra o gabarito oficial e definitivo.
9.1.11 Com exceção dos recursos previstos, não se concederá revisão de provas, recontagem de pontos
das provas, segunda chamada ou vistas das provas, devido às características do Concurso Público.
9.2
Do Processamento da Leitura Óptica do Cartão Resposta
9.2.1

No dia 31/07/2018 será publicado o processamento da leitura óptica do cartão-resposta das questões
objetivas e sua imagem digitalizada, no endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).

9.2.2

Serão aceitos questionamentos sobre o processamento do cartão-resposta a partir das 00h01minaté
as23h59min do dia 31/07/2018, no endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).

9.2.3

Os questionamentos devem estar fundamentados e apresentados em formulário específico
disponibilizado no endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br), devendo o candidato seguir as
instruções contidas no referido endereço eletrônico.

9.2.4

As respostas aos questionamentos do cartão-resposta estarão disponíveis a partir do dia 03/08/2018,
no endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).

10

DA CLASSIFICAÇÃO PARA A CORREÇÃO DA QUESTÃO DISCURSIVA E PROVA DE TÍTULOS
PARA O CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO

10.1

A lista classificatória para a correção da questão discursiva para todos os cargos deste Edital e
habilitação para a Prova de Títulos para o cargo de Procurador Jurídico, será elaborada seguindo a
ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos nas questões objetivas.

10.2

Serão considerados classificados para ter a questão discursiva corrigida e habilitação para a prova
de títulos os candidatos que, cumulativamente, obtiverem 50% (cinquenta por cento) de acerto no
total do conjunto das questões válidas e que figurem nas colocações conforme quadro abaixo;
Candidatos
Classificados até
as seguintes
colocações:

Cargo/Habilitação:
Analista Previdenciário: Arquivologia,Ciência
Contábeis, Nível Superior Geral, Serviço Social
e Sistema de Informação.
Analista Previdenciário – Ciências Contábeis
(vaga para PCD).
Procurador Jurídico.
Assistente Previdenciário – Nível Médio

1ª a 20ª Colocação
1ª a 20ª Colocação
1ª a 30ª Colocação
1ª a 30ª Colocação

Empate na Última Colocação

Na ocorrência de empate na
última colocação, todos os
candidatos empatados serão
classificados para a etapa
seguinte do certame.

10.2.1 No caso dos 50% de acerto não resultar em número inteiro em decorrência do previsto no item 9.1.5,
serão considerados classificados todos os candidatos que alcançarem nota igual ao número inteiro
imediatamente menor.
10.3

Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota zero em qualquer uma das áreas de
conhecimento.
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10.4

Nas questões discursivas o candidato deverá apresentar ideias organizadas, de acordo com a norma
culta da língua escrita, fundamentada em argumentos consistentes e serão avaliados os seguintes
pontos:
a) Fidelidade ao que propõe a questão, o que requer também domínio de leitura de textos que sirvam
de base;
b) Organização global e coerência do texto;
c) Domínio da estrutura discursiva do gênero textual proposto no enunciado da questão;
d) Uso adequado de recursos coesivos;
e) Domínio da língua culta contemporânea: normas de concordância, regência, colocação, além de
uso de vocabulário adequado;
f) Domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita, bem como dos sinais de pontuação, tendo em
vista um máximo de clareza e precisão;
g) Legibilidade do texto e respeito às normas ortográficas em vigor.

10.5

Especificamente para o cargo de Procurador Jurídico,os critérios de correção da questão
discursiva, serão avaliados os seguintes pontos:
a) Uso do padrão culto da língua portuguesa (5 pontos);
b) Técnica redacional, coesão e argumentação (5 pontos);
c) Correta e integral identificação dos problemas apresentados à análise (10 pontos);
d) Embasamento adequado e exaustivo da resposta nas fontes jurídicas aplicáveis (10 pontos).
(Constituição, Lei, princípios gerais, atos normativos Infra legais, precedentes, doutrina);
e) Emprego adequado da metodologia jurídica (10 pontos). (Princípios e técnicas de interpretação,
critérios de solução de antinomias, aplicação de precedentes, subsunção, ponderação, adequação).

10.6
Serão considerados classificados os candidatos que atingirem nota igual ou superior a 50%
(cinquenta por cento) do valor das questões discursivas.
10.6.1 Os demais candidatos não terão classificação alguma no certame estando automaticamente
eliminados do Concurso Público.
10.6.2 Os candidatos ao cargo de Procurador Jurídico, mesmo que habilitados para a Prova de Títulos que
não atingirem a nota estabelecida no item 10.5 deste Edital, estarão automaticamente eliminados do
Concurso Público.
10.7
Dos Recursos das Questões Discursivas
10.7.1 Serão aceitos questionamentos contra as notas atribuídas para as questões discursivas, desde que
estejam em conformidade com o disposto nos subitens a seguir:
10.7.1.1Os questionamentos devem estar fundamentados exclusivamente com base no Conteúdo
Programático e Bibliografia estabelecidos para o certame e apresentados em formulário específico,
no período compreendido entre 00h01min do dia 20/08/2018até as 23h59min do dia 21/08/2018,
por intermédio do site oficial do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).
10.7.1.2Os questionamentos devem apontar claramente, quais os critérios estabelecidos para a correção e
atribuição da nota que não foram devidamente observados pela Banca Examinadora, fundamentando
sua arguição conforme estabelece o subitem anterior. A fundamentação deverá obrigatoriamente ser
embasada em alguma referência bibliográfica dentre as indicadas para o concurso.
10.7.1.3Os recursos em desacordo com os itens anteriores serão prontamente indeferidos por carência de
fundamentação.
10.7.2 O espaço reservado ao texto do recurso não poderá conter qualquer palavra ou marca que identifique
o candidato, sob pena de ser preliminarmente indeferido.
10.7.3 A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
10.7.4 O recurso será apreciado pela Banca Examinadora designada pelo NC/UFPR, que emitirá decisão
fundamentada, sendo colocada à disposição do requerente a partir do dia 30/08/2018, permanecendo
disponível até o dia 30/09/2018.
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11

DA PROVA DE TÍTULOS PARA O CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO

11.1

A Prova de Títulos de caráter classificatório será realizada somente para o cargo de Procurador
Jurídico.

11.2

Participarão desta fase os candidatos classificados conforme disposições do item 10 e seguintes
deste Edital e a convocação nominal será divulgada a partir do dia 03/08/2018, nos endereços
eletrônicos do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br) e da FOZPREV (www.fozprev.pmfi.pr.gov.br) e no Diário
Oficial do Município de Foz do Iguaçu.

11.3

Serão considerados para a Prova de Títulos os seguintes documentos/títulos:
Quantidade
Máxima de Títulos
01
02

Títulos/Documentos

Pontuação
Por Título
Total
6,0
6,0
3,0
6,0

Doutorado na área do Direito
Mestrado na área do Direito
Especialização* específica em Direito Administrativo,
Constitucional, Previdenciário ou Tributário, com carga
03
2,0
6,0
horária mínima de 360 h/a.
Especialização* em outras áreas do Direito, com carga
02
1,0
2,0
horária mínima de 360 h/a.
TOTAL
20 pontos
*Os diplomas de pós-graduação em nível de Especialização devem estar devidamente registrados e
expedidos por instituição de ensino devidamente credenciada junto ao Ministério de Educação ou ser
atestados por este.
11.4

Os candidatos que possuírem o(s) título(s)/documento(s) conforme discriminado no quadro do item
anterior, deverão tirar fotocópias dos títulos/documentos, autenticá-las em cartório, colocá-las em um
envelope devidamente identificado com o nome do candidato, número de inscrição, cargo pretendido
e entregá-lo nos dias 07/08/2018 e 08/08/2018, no seguinte local: Núcleo de Concursos da UFPR
Campus I (Agrárias) Rua dos Funcionários, 1540 CEP 80035-050 – Juvevê – Curitiba/PR. No
envelope, além do nome do candidato e cargo pretendido, deve ser mencionado: Concurso Público
FOZPREV - Edital nº 01/01/2018– Documentos para Prova de Títulos.

11.4.1 O requerimento para a prova de títulos, conforme modelo disponível no Anexo II deste Edital,
deverá ser impresso pelo candidato e entregue (avulso) juntamente com o envelope lacrado.
11.5

As fotocópias dos títulos/documentos poderão também ser enviadas por SEDEX. Neste caso, só
serão aceitas se postadas até o dia 08/08/2018.

11.6

Será desconsiderado o documento que não preencher devidamente os requisitos exigidos para sua
comprovação.

11.7

Cada documento será considerado uma única vez.

11.8

Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados quando acompanhados da
tradução para Língua Portuguesa por Tradutor Juramentado.

11.9

Os diplomas de conclusão de cursos expedidos por instituições estrangeiras somente serão
considerados se devidamente revalidados por instituição competente, na forma da legislação vigente.

11.10

Os documentos apresentados que excederem o quantitativo máximo previsto no quadro contido no
item 11.3 não serão considerados para a pontuação do candidato.
Os diplomas de pós-graduação em nível de Mestrado ou Doutorado devem estar devidamente
registrados e expedidos por instituição de ensino devidamente credenciada junto ao Ministério de
Educação ou ser atestados por este.

11.11

11.12

Também serão aceitas declarações ou atestados de conclusão de curso de pós-graduação em que
constem as disciplinas cursadas, frequência, avaliação e carga horária, acompanhados de Histórico
Escolar e Ata da Reunião que aprovou a Monografia de Especialização, a Dissertação de Mestrado
ou a Tese de Doutorado, desde que convalidados pelo órgão da instituição que promoveu o curso.
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11.13

Os certificados de pós-graduação em nível de Especialização deverão conter a carga horária
cursada.

11.14

Não será admitido, sob hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos documentos após a entrega
no NC/UFPR do envelope contendo os títulos.

11.15

É de exclusiva responsabilidade do candidato a entrega e a comprovação dos documentos.

11.16

Não serão aceitos documentos ilegíveis, bem como os emitidos via fax, páginas eletrônicas ou outras
formas não previstas neste Edital.

11.17

Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos
apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação, sem prejuízo das cominações legais
cabíveis.

11.18

Não serão aferidos quaisquer documentos diferentes aos estabelecidos nos quadros do item 11.3
nem aqueles apresentados fora do prazo, local e horário estabelecidos neste Edital ou de forma
diversa.

11.19

O Edital com resultado provisório da Prova de Títulos será divulgado nos endereços eletrônicos do
NC/UFPR (www.nc.ufpr.br) e da FOZPREV (www.fozprev.pmfi.pr.gov.br) e publicado no Diário Oficial
do Município de Foz do Iguaçu,no dia 17/08/2018.

11.20

Do Recurso quanto a Prova de Títulos

11.20.1Serão aceitos recursos quanto ao resultado da Prova de Títulos a partir das 08h30min do dia
20/08/2018 até as 17h30min do dia 21/08/2018.
11.20.2Os questionamentos devem estar devidamente fundamentos e apresentados em formulário específico
que estará disponível no endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).
11.20.3Serão desconsiderados pelo NC/UFPR, questionamentos que não estiverem redigidos no formulário
específico ou que não estiverem devidamente fundamentados, bem como encaminhados de forma
diversa a estabelecida neste Edital.
11.20.4Os recursos serão apreciados por Banca Estruturadora designada pelo NC/UFPR que emitirá decisão
fundamentada e colocada à disposição dos candidatos a partir de 30/08/2018.
11.20.5A Banca Estruturadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
12

DO RESULTADO FINALDO CONCURSO

12.1

A classificação e o resultado final do Concurso Público para os cargos ofertados neste Edital, será
divulgada por meio de Edital específico, publicado em Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu e
na Internet, nos endereços eletrônicos do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br) e da FOZPREV
(www.fozprev.pmfi.pr.gov.br).

12.2

A classificação final para os cargos de Analista Previdenciário: Arquivologia, Ciências Contábeis,
Nível Superior Geral, Serviço Social e Sistemas de Informação,e de Assistente Previdenciário, será
elaborada seguindo a ordem decrescente da somatória dos pontos obtidos na Prova Teórica de
Conhecimentos.

12.3

A classificação final para o cargo de Procurador Jurídico será elaborada seguindo a ordem
decrescente da somatória dos pontos obtidos na Prova Teórica de Conhecimentos e na Prova
de Títulos.

12.4

Havendo empate nas notas, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) tiver idade superior a 60 anos, considerando o candidato de idade mais elevada até o último dia de
inscrição neste Concurso, conforme art. 27, parágrafo único da Lei nº 10.741, de 01/10/2003
(Estatuto do Idoso);
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b) obtiver maior pontuação na Prova Discursiva;
c) obtiver maior pontuação na Prova Objetiva;
d) persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso que não se enquadra no item a,
considerando ano, mês e dia e hora de nascimento.
12.5

Caso haja inscritos e aprovados para as vagas disponibilizadas neste edital para pessoas com
deficiência, o resultado final do Concurso será divulgado em duas listas:
a) a primeira contendo os nomes por ordem de classificação de todos os candidatos aprovados;
b) a segunda, também por ordem de classificação, dos que se inscreverem às vagas destinadas as
pessoas com deficiências.

12.6

O resultado final para os cargos de que trata este Edital será publicado no dia 30/08/2018.

12.7

Toda divulgação por outros meios, além do mencionado no item 12.1, será considerada, somente,
como auxiliar, não sendo reconhecida de caráter oficial.

13

DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO

13.1

O resultado final do Concurso Público será homologado mediante a publicação da relação dos
candidatos aprovados e classificados para o cargo, no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu.

13.2

A listagem, contendo o nome dos candidatos aprovados, será apresentada na ordem decrescente de
notas, observadas as demais normas pertinentes e constantes deste Edital.

14

DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS E DA CONVOCAÇÃO

14.1

O preenchimento das vagas será realizada através da convocação dos candidatos aprovados neste
Concurso Público obedecendo estritamente à ordem de classificação, e será feita por meio de
Edital que será publicado e divulgado no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu e no site da
Foz Previdência – www.fozprev.pmfi.pr.gov.br.

14.2

O candidato, quando convocado para o início dos procedimentos preparatórios dos atos de
investidura no respectivo cargo, deverá comparecer ao Setor de Recursos Humanos da Foz
Previdência, dentro do prazo estipulado no edital de convocação.

14.3

O candidato convocado que não comparecer no prazo estabelecido, perde o direito de investidura no
cargo ao qual se habilitou, facultando, à Administração, a convocar o candidato seguinte classificado.

14.4

O provimento das vagas ocorrerá no nível inicial do cargo, com a remuneração correspondente e
definida em Lei.

14.5

O provimento do candidato no cargo fica condicionado à apresentação de todos os documentos
comprobatórios dos requisitos para investidura no cargo.

14.6

Antes de assumir a vaga do cargo, o candidato deverá passar pelas etapas de: Análise Documental
dos requisitos para investidura no cargo e Avaliação de Saúde.

15

ANÁLISE DOCUMENTAL DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

15.1

Na etapa de análise documental, o candidato convocado deverá comparecer ao Setor de Recursos
Humanos da Foz Previdência, dentro do prazo estabelecido no edital de convocação, para a
realização dos seguintes procedimentos:
I – Apresentação do Original e cópia simples dos seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade, constando prova da idade mínima de 18 (dezoito) anos e status de
brasileiro nato ou naturalizado;
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) Cartão do PIS ou PASEP, bem como respectivos extratos emitidos pela Caixa Econômica Federal
ou Banco do Brasil, respectivamente;
d) Título de Eleitor;
e) Certidão de quitação eleitoral atualizada, se à época já possuía 18 (dezoito) anos;
f) Certificado de Reservista ou documento equivalente (para candidato do sexo masculino);

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XXI

Diário Oficial Nº 3.338 de 14 de Maio de 2018

Página 44 de 120

g) Certidão de Casamento ou Instrumento Público de Declaração de União Estável, Carteira de
Identidade e CPF, do cônjuge/companheiro, quando couber;
h) Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade, e CPF dos filhos dependentes, quando couber;
i) Comprovante de endereço atualizado (datado no máximo nos últimos 30 dias anteriores a
convocação);
j) Comprovante de escolaridade discriminado por cargo no Edital;
k) Comprovante de registro no conselho de classe profissional, para os cargos assim exigidos;
l) Carteira de vacinação atualizada;
m) Carteira de vacinação atualizada dos filhos menores de 14 anos;
n) Carteira de Trabalho (CTPS), identificação e contratos de trabalho registrados, se possuir;
II – Apresentação do Original dos seguintes documentos, que ficarão retidos em seus
assentamentos:
a) Uma foto 3x4 colorida e recente;
b) Declaração de regularidade no conselho de classe profissional quando couber;
c) Permissão do Comando em documento oficial, se candidato militar;
d) Certidão de antecedentes criminais emitida pela Justiça Estadual;
e) Certidão de antecedentes criminais emitida pela Justiça Federal.
III - Preenchimento das seguintes declarações e autorização:
a) Declaração de que não é titular de cargo, emprego ou função pública (federal, estadual ou
municipal) não acumulável nos termos do artigo 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal;
b) Declaração de que não é aposentado em cargo, emprego ou função pública (federal, estadual e
municipal) não acumulável nos termos do artigo 37, incisos XVI e XVII, e §10, bem como do
artigo 40, § 6º da Constituição Federal;
c) Declaração de possuir disponibilidade para desempenhar atividades em jornadas de trabalho fora
do expediente normal, em dias declarados recessos, feriados e folgas, para conclusão de trabalhos
inadiáveis;
d) Declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, compreendendo bens
imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores
patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores
patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a
dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico
(art. 13, § 1º, da Lei Federal nº 8.429/92);
e) Autorização de acesso à Declaração de Imposto de Renda (art. 13, § 4º, da Lei Federal
nº 8.429/92).
15.2

Especificamente para o cargo de Procurador Jurídico será considerada como atuação na área de
direito, quando da análise documental para comprovação de requisito de experiência
profissional, as seguintes:
a)aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito;
b) o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em
5 (cinco) atos privativos de Advogado (Lei nº 8.906, 4 de julho de 1994, art. 1º) em causas ou
questões distintas;
c) o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização
preponderante de conhecimento jurídico; e
d) o exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais,
anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesseis) horas mensais para
cada 1 (um) ano.

15.2.1 Para comprovação de experiência de 02 (dois) anos de atuação na área de direito, será exigido do
candidato a apresentação dos seguintes documentos, que para fins de contagem de tempo poderão
ser apresentados isoladamente ou cumulativamente:
a)Registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), acompanhada de declaração da
empresa em que o candidato trabalhou. Nesta declaração deve constar: nome da empresa, endereço
comercial, CNPJ, nome do responsável, descrição das atividades exercidas pelo candidato e o
período. Esta declaração deve estar registrada em cartório de títulos e documentos;
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b)Certidão original comprobatória de tempo de serviço prestado na Administração Pública,
acompanhada de declaração contendo o cargo público exercido, descrição das atividades exercidas
e o período, expedida por órgão competente da Administração;
c)Certidão original expedida pela Escrivania na Comarca de Atuação, de efetivo exercício de
advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em 5 (cinco) atos privativos de
advogado em causas ou questões distintas;
d) Certidão original expedida pelo Tribunal de Justiça em que o candidato exerceu função de
conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados
especiais ou de varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesseis) horas mensais para cada período de
1 (um) ano.
15.2.2 É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a contagem do estágio acadêmico ou
qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau de Bacharel em Direito.
15.3

Será eliminado do Concurso Público o candidato que, convocado para apresentar os documentos,
não comparecer à análise documental ou não comprovar os requisitos para o cargo, no momento da
convocação.

16

DA AVALIAÇÃO DE SAÚDE

16.1

Nesta etapa, o candidato aprovado na etapa de análise documental, será encaminhado para
avaliação de saúde, dentro do prazo estabelecido no edital de convocação.

16.2

De conformidade com o parágrafo único da Lei Complementar Municipal nº 17/1993, somente será
nomeado o candidato que submetido a uma avaliação de saúde for julgado apto, física e
mentalmente, pelo médico oficial.

16.3

Na avaliação de saúde o candidato será submetido a diversos procedimentos e exames com o
objetivo de avaliar as suas condições de saúde, o que poderá incluir quando necessário uma
avaliação psicológica, e será realizada por profissionais de saúde designados pela Foz Previdência.
Será eliminado do processo o candidato considerado INAPTO nesta etapa de avaliação.

16.3.1 Para a realização do exame clínico, poderão ser solicitados ao candidato realização de diversos
exames complementares de apoio ao diagnóstico.
16.3.2 As despesas relativas à realização de todos os exames clínicos serão de responsabilidade do
candidato
16.4

A avaliação psicológica, quando solicitada pelo perito médico oficial, será feita por profissional de
psicologia habilitado designado pela Foz Previdência, que se utilizará de instrumento e técnicas de
avaliação, na qual o candidato será considerado INDICADO ou CONTRA-INDICADO para o cargo.

16.4.1 Será facultado ao candidato considerado CONTRA-INDICADO, e somente a este, solicitar o
resultado da Avaliação por meio de entrevista devolutiva.
17

DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1

Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que não cumprir as normas estabelecidas
ou não preencher todos os requisitos previstos no Edital.

17.2

A classificação não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no quadro de servidores,
mas apenas a expectativa de ser nomeado, seguindo a rigorosa ordem classificatória, sendo que a
nomeação fica condicionada à observância das disposições legais pertinentes e, sobretudo,
a existência da vaga e ao interesse e conveniência da Foz Previdência.

17.3

Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso
Público.
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17.4

Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser realizadas por intermédio
de outro Edital.

17.5

O candidato deverá manter atualizado o seu endereço perante a Foz Previdência através do
e-mail fozprev@fozprevidencia.com.br, enquanto o Concurso estiver dentro do prazo de validade.

17.6

É de inteira responsabilidade do candidato a interpretação deste Edital, bem como o
acompanhamento da publicação de todos os atos, instruções e comunicados ao longo do período em
que se realiza este Concurso Público, não podendo ser alegado desconhecimento ou discordância.

17.7

O concurso será válido por 2 (dois) anos a contar da data de homologação dos resultados publicada
no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu, podendo ser prorrogado por igual período,
nos termos do inciso III do art. 37 da Constituição Federal.

17.8

A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição do candidato, se for verificada falsidade e/ou
irregularidade nas declarações e/ou documentos apresentados.

17.9

As despesas relativas à participação no Concurso Público serão de responsabilidade do candidato.

17.10

Os casos omissos neste Edital serão analisados, de acordo com a sua natureza, pela Comissão
Especial de Concurso Público designada pela Foz Previdência e pelo NC/UFPR para apreciação e
deliberação.

17.11

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu.
Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2018.
Reginaldo Adriano da Silva
Presidente da Comissão Especial de Concurso Público
Portaria 6.303/2018

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARGO:ANALISTA PREVIDENCIÁRIO
Escolaridade/Habilitação:Nível Superior – Geral
Requisitos:Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Atribuições:Executar atividades de instrução e de análise de processos, de cálculos previdenciários,
de manutenção e de revisão de direitos ao recebimento de benefícios previdenciários; analisar o
registro de operações e rotinas administrativas, contábeis, financeiras e orçamentárias; proceder
à orientação previdenciária e ao atendimento aos usuários; realizar estudos técnicos e
estatísticos; emitir laudos e pareceres técnicos; cadastrar e manter atualizado o cadastro dos
segurados; executar, em caráter geral, as demais atividades inerentes às competências a cargo
do órgão de gestão do RPPS do Município.

CARGO: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO
Escolaridade/Habilitação: Nível Superior -Serviço Social
Requisitos:Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Assistência Social,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, com o
competente registro no Órgão de Classe.
Atribuições:Atender e orientar os beneficiários segurados do RPPS em geral. Elaborar, coordenar, executar,
supervisionar e avaliar os programas e projetos específicos da área de serviço social a cargo
da Autarquia Municipal de Gestão do RPPS. Realizar perícias técnicas e emitir laudos sociais
para subsidiar processos de concessão, manutenção ou extinção de benefícios, inclusive com
realização de visitas domiciliares. Realizar atividades coordenadas de orientação sobre os
benefícios sociais de forma individual ou grupal, inclusive realizando palestras e outras formas
de eventos. Participar e executar no que lhe couber das atividades de recadastramento dos
segurados ativos, inativos e pensionistas. Executar outras atividades reconhecidas como do
profissional de assistência e de serviço social, bem como desempenhar outras atividades
constitucionais e legais a cargo do órgão de gestão do RPPS do Município.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XXI

Diário Oficial Nº 3.338 de 14 de Maio de 2018

Página 47 de 120

CARGO: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO
Escolaridade/Habilitação: Nível Superior - Ciências Contábeis
Requisitos:Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Ciências
Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação,
com o competente registro no Órgão de Classe.
Atribuições:Planejar, coordenar, controlar, acompanhar e executar atividades orçamentárias, financeiras,
contábeis, patrimoniais, de gestão de pessoas, de materiais, compras, contratos, de custos e de
investimentos da autarquia. Realizar auditoria contábil e financeira. Elaborar normas, relatórios e
emitir pareceres. Coordenar e executar atividades referentes à elaboração, à revisão e ao
acompanhamento de programação orçamentária e financeira anual e plurianual. Prestar as
declarações e informações que a Instituição é obrigada a apresentar aos Órgãos fiscalizadores e
do Governo. Efetuar cálculos de aplicações financeiras e de rentabilidade. Interpretar e aplicar a
legislação econômico-fiscal, tributária e financeira, bem como da previdenciária e de previdência
complementar. Acompanhar a gestão de recursos públicos e o exercício de outras atividades
reconhecidas como do profissional de Ciências Contábeis, bem como desempenhar outras
atividades constitucionais e legais a cargo do órgão de gestão do RPPS do Município.

CARGO: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO
Escolaridade/Habilitação: Nível Superior – Arquivologia
Requisitos:Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Arquivologia,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro
Profissional no SRTE/Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Atribuições:Planejar, organizar e coordenar os serviços de arquivo e gestão documental classificando,
codificando, descrevendo, registrando os documentos de arquivo; elaborando suas tabelas de
temporalidade; estabelecendo critérios para guarda e descarte de documentos de arquivo;
elaborando plano de classificação e estabelecendo plano de destinação de documentos;
avaliando e ordenando a documentação; fazendo a gestão dos depósitos de armazenamento;
identificando a produção e o fluxo documental; implantando procedimentos de arquivo;
produzindo normas e procedimentos técnicos; autorizando a eliminação de documentos
públicos; orientando a organização de arquivos correntes; implantando programas de gestão de
documentos e supervisionando a sua execução; orientando os serviços de protocolo e
procedimentos relacionados à gestão de processos administrativos; orientando a avaliação e
seleção de documentos, para fins de preservação da memória corporativa e institucional;
formando biblioteca de apoio às atividades técnicas; implantando o gerenciamento de
documentos eletrônicos e adoção de novas tecnologias para recuperação e armazenamento da
informação, gerando condições para o gerenciamento eletrônico de documentos; planejando a
ocupação das instalações físicas do arquivo e administrando e controlando os prazos de guarda
e o destino final dos documentos da Autarquia; participar de comissões técnicas relacionados a
área de arquivologia e gestão de documentos. Conservar os documentos: diagnosticando o
estado de conservação dos documentos, estabelecendo procedimentos de segurança,
realizando sua higienização, orientando os usuários quanto aos procedimentos de manuseio dos
documentos, desenvolvendo programas de controle preventivo de infestações químicas
ebiológicas. Realizar atividades técnico-administrativas: solicitando compras de materiais e
equipamentosnecessários ao bom funcionamento dos serviços afetos a sua área de atuação;
elaborando relatórios estatísticos, pareceres técnicos e administrativos. Executar outras
atividades, relativas à sua área de formação e conhecimento, necessárias ao cumprimento da
missão institucional da Foz Previdência.

CARGO: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO
Escolaridade/Habilitação: Nível Superior - Sistemas de Informação
Requisitos:Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação - bacharelado ou
tecnólogo - em Sistemas de Informação, Gestão da Tecnologia da Informação e Análise e
Desenvolvimento de Sistemas ou outra graduação equivalente; ou ainda, de conclusão de
graduação em qualquer área da formação, com pós-graduação em Sistemas de Informação,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Atribuições:Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades relacionadas aos sistemas de
gestão informatizados utilizados na Foz Previdência, bem como do desenvolvimento de
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sistemas e de segurança da informação. Fazer a gestão do banco de dados dos segurados do
RPPS, mantendo-o atualizado, acompanhando a importação e exportação dos seus dados,
realizando o tratamento e depuração de dados para alimentação de sistema de gestão
previdenciária, bem como procedimentos de integração cadastral de informações junto ao
sistema CNIS/RPPS ou outros sistemas de informação. Coordenar, acompanhar e orientar o
desenvolvimento do site institucional e suas funcionalidades. Elaborar e instruir projetos básicos
e executivos na área de tecnologia da informação e comunicação; fazer a gestão de contratos
relacionados à Tecnologia da Informação, de contratação de soluções de Tecnologia da
Informação e de suporte técnico; desenvolver e administrar redes e infraestrutura de redes;
prestar suporte técnico aos usuários de informática, instalando e verificando o funcionamento
dos equipamentos e programas; realizar ou monitorar o backup (cópia de segurança) dos
sistemas existentes e controlar o arquivamento dos mesmos, visando resguardar o banco de
dados e as informações; ministrar treinamentos e orientar usuários nas especificações e
comandos necessários para utilização dos equipamentos de informática, bem como dos
Sistemas e Tecnologias de Informação em uso. Solicitar compras de materiais e equipamentos
necessários ao bom funcionamento dos serviços afetos a sua área de atuação. Elaborar
estatísticas, relatórios técnicos, laudos e pareceres técnicos e administrativos relativos à sua
área de atuação. Participar de comissões técnicas relacionadas com a sua área. Executar outras
atividades, relativas à sua área de formação e conhecimento, necessárias ao cumprimento da
missão institucional da Foz Previdência.

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO
Escolaridade/Habilitação: Nível Superior – Direito
Requisitos:Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Direito, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, com o competente
registro no Órgão de Classe. Experiência comprovada de no mínimo 2 (dois) anos de atuação
na área de Direito.
Atribuições:Analisar e elaborar pareceres em processos de aposentadoria, pensões, recursos e revisões
destes decorrentes; analisar e emitir parecer sobre pedidos de inscrição/instituição de
dependentes, benefícios previdenciários e demais matérias correlatas; estudar e elaborar notas
técnicas, recursos administrativos e judiciais e outras medidas de caráter jurídico e
administrativo na defesa dos interesses da Autarquia Municipal de Gestão do RPPS; dar parecer
conclusivo em casos de divergência; assessorar as Diretorias e Superintendência em assuntos
inerentes ao controle dos processos administrativos, judiciais e extrajudiciais submetidos no
âmbito de sua competência e atuação; ajuizar ações de interesse da Autarquia Municipal;
representar a Autarquia perante autoridades dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, incluindo o Ministério Público e Tribunal de Contas, em questões de natureza jurídica,
patrocinando as causas que lhe forem atribuídas; exercer outras atividades, do campo do direito
necessárias ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do órgão de gestão
do RPPS do Município.

CARGO: ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO
Escolaridade/Habilitação: Nível Médio
Requisitos:Certificado, devidamente registrado, de curso de nível médio (antigo segundo grau) ou de curso
técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação.
Atribuições:Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística;
atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados,
cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar, redigir, digitar
textos, relatórios e planilhas de cálculos; registrar, conferir, triar, distribuir, classificar, arquivar
documentos, segundo critérios e normas estabelecidos; preparar, acompanhar processos
administrativos controlando prazos, localização, encaminhamentos e atualizações; executar
rotinas e procedimentos de controle, atualização de informações cadastrais e transposição de
dados. Preparar e dar formas às atas das reuniões. Executar outras atividades administrativas,
de nível intermediário, relativas às atribuições legais a cargo do órgão de gestão do RPPS do
Município.
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ANEXO II
REQUERIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS
FOZPREV – Edital n° 01/01/2018

Concurso:
Nome:
Inscrição:
E-mail:
Telefone:

Entrega de títulos nos dias 07 e 08 de agosto de 2018 para o cargo de PROCURADOR JURÍDICO, do
Concurso da FOZ PREVIDÊNCIA.
Curitiba, _________ de ________________de 2018.
Assinatura: ____________________________________________
Recebido pelo Núcleo de Concursos em ___/___/____.
Recepção
Grupo de Atendimento Executivo
.....................................................................................................................................................................

Via candidato

(Destaque aqui)

FOZPREV – Edital nº 01/01/2018.
Documentos recebidos pelo Núcleo de Concursos em ___/___/___.
Obs.:Sujeito à conferência da Banca Examinadora.
______________________________________________
Candidato (nome legível)
Recepção - Grupo de Atendimento Executivo

CONCURSO PÚBLICO FOZ PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
EDITAL Nº001/01/2018
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA (para todos os cargos)
Tem por objetivo central avaliar a capacidade de o candidato compreender textos de diferentes gêneros, bem
como avaliar a capacidade de perceber relações estruturais e semânticas entre fenômenos linguísticos
sentenciais e textuais e operar sobre eles, mostrando domínio da língua padrão escrita.
NÍVEL MÉDIO
RACIOCÍNIO LÓGICO
Resolução de problemas envolvendo frações, números inteiros, conjuntos, porcentagens, sequências (com
números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico‐matemático: proposições, conectivos, equivalência e
implicação lógica, argumentos válidos.
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INFORMÁTICA
Noções de hardware e software de computador. Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office:
Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. Noções de redes de
computadores, Internet e Intranet. Ferramentas e aplicativos de navegação e correio eletrônico. Grupos de
discussão, busca e pesquisa na Internet. Noções de segurança e proteção: vírus, worms e derivados.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Cargo: Assistente Previdenciário
PROGRAMA
1. Fundamentos da Administração Pública.
2. Organização, Sistemas e Métodos: Estruturas Organizacionais.
3. Técnicas de Comunicação e Atendimento ao Público.
4. Noções de Administração de Pessoas: treinamento e desenvolvimento; avaliação de desempenho.
5. Noções de Administração de Recursos Materiais: Planejamento e controle de estoques;
Planejamento e controle dos bens patrimoniais.
6. Fluxograma.
7. Noções de Administração Pública: Princípios Constitucionais da Administração Pública; Licitação Lei nº. 8.666/1993; Contrato Administrativo; Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis
da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Estado. Lei Complementar
Municipal nº 17, de 30 de agosto de 1993 (Estatuto dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu) e
Legislação Previdenciária.
8. Legislação Previdenciária: Lei Complementar Municipal nº 107, de 19 de abril de 2006 (Reestrutura
o Regime Próprio de Previdência do Município de Foz do Iguaçu) e suas atualizações até a data de
publicação do edital.
9. Artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
10. Emenda Constitucional nº: 20, de 15 dezembro de 1998.
11. Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.
12. Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005.
13. Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012.
14. Emenda Constitucional nº 88, de 07 de maio de 2015.
15. Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998 - Lei Geral da Previdência no Serviço Público.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. ALVES, Paulo Vicente. Gestão Pública Contemporânea. Editora Starlin 2015.
2. CHIAVENATTO, Idalberto. Administração Geral e Pública - Série Provas e Concursos 4ª edição.
Editora Manole 2016.
3. Administração Pública: Normas e Regulamentos. http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/154487

Cargo: Analista Previdenciário – Arquivologia
PROGRAMA
1. Arquivística: fundamentos, princípios, conceitos e Ciclo Vital dos documentos.
2. Organismos Arquivísticos Nacionais e Internacionais.
3. Gestão de Documentos: diagnóstico, atividades de protocolos, métodos de arquivamento,
classificação e avaliação de documentos.
4. Diplomática Contemporânea.
5. Análise Documentária aplicada em Arquivos: tipologias documentais e suportes físicos
6. Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), Gerenciamento
Eletrônico de Documentos (GED).
7. Digitalização e Microfilmagem: políticas, planejamento e técnicas.
8. Legislação Arquivística.
9. Arquivos permanentes: princípios, arranjo, descrição, instrumentos de pesquisas, ações culturais e
educativas.
10. Preservação, conservação e restauração de acervos arquivísticos.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. ARQUIVO NACIONAL. Dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Rio de Janeiro:
Arquivo
Nacional,
2005.
Disponível
em:
http://simagestao.com.br/wpcontent/uploads/2016/01/Dicionario-de-terminologia-arquivistica.pdf
2. BRASIL. Lei Nº 8.159, DE 08 DE JANEIRO DE 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos
públicos e privados e dá outras providências.
3. BRASIL. Lei Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011- Regula o acesso a informações previsto
no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição
Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de
2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.
4. BRASIL. Decreto Nº 4.073, DE 3 DE JANEIRO DE 2002 - Regulamenta a Lei nº 8.159, de 8 de
janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados.
5. BELLOTO, Heloisa Liberalli. Arquivos permanentes. Tratamento documental. 4°. ed. Rio de
Janeiro: FGV, 2008.
6. BELLOTTO, Heloísa Liberalli, Diplomática e tipologia documental em arquivos. 2º Ed.- Brasília:
Briquet de Lemos, 2008.
7. CASSARES, Norma Cianflone. Como fazer conservação preventiva em arquivos e bibliotecas
– São Paulo: Arquivo do Estado e Imprensa Oficial, 2000. 80 p. – (Projeto Como fazer, 5).
Disponível em :http://www.arqsp.org.br/arquivos/oficinas_colecao_como_fazer/cf5.pdf
8. CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. e-ARQ
Brasil: Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de
Documentos / Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. 1.1. Versão. - Rio de Janeiro: Arquivo
Nacional,
2011.
Disponível
em:
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/earqbrasil_model_requisitos_
2009.pdf
9. CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. Criação e desenvolvimento de arquivos públicos
municipais: transparência e acesso à informação para o exercício da cidadania - Rio de
Janeiro:
Arquivo
Nacional,
2014.
P.
15
a
79
Disponível
em:
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Cartilha_criacao_arquivos_mu
nicipais.pdf
10. CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. NOBRADE: Norma Brasileira de Descrição
Arquivística.
Rio
de
Janeiro:
Arquivo
Nacional,
2006.
Disponível
em:
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/nobrade.pdf
11. ELKINGTON, Nancy E. Manual do RLG para Microfilmagem de arquivos.2º Ed. Rio de Janeiro:
Arquivo Nacional, 2001. P. 63 – 173. Disponível em: Disponível em: http://arqsp.org.br/wpcontent/uploads/2017/07/53.pdf
12. FOZ DO IGUAÇU.Lei nº 3.808, DE 26 DE ABRIL DE 2011 - Dispõe sobre a gestão de documentos
do Arquivo Geral, no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.Disponível em:
http://www.pmfi.pr.gov.br/Portal/VisualizaObj.aspx?IDObj=13982
13. Manual de gestão de documentos do Estado do Paraná. / Departamento Estadual de Arquivo
Público. – 3. ed. rev. e ampl. – Curitiba: O Arquivo, 2007. 115 p. Disponível em:
http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/PGD/ManualGestao.pdf
14. RONDINELLi, Rosely Curi. Gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos: uma
abordagem teórica da diplomática arquivística contemporânea – 3° ed – Rio de Janeiro: Editora
FGV, 2005.

Cargo: Analista Previdenciário – Ciências Contábeis
PROGRAMA
1. Noções de Administração Pública. Administração pública: conceito, e princípios básicos.
Poderes. Serviços Públicos. Organização administrativa: administração direta e indireta;
centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de
economia mista, agências reguladoras e executivas; terceiro setor; consórcios públicos;
organizações sociais; organizações da sociedade civil de interesse público. Órgãos públicos:
conceito, natureza e classificação. Princípios Constitucionais da Administração Pública; Licitação:
conceito, princípios, modalidades - Contratos administrativos: conceito e características. Lei
8.666/93 e alterações posteriores; Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Estado. Lei Complementar
Municipal no 17, de 30 de agosto de 1993 (Estatuto dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu) e
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suas atualizações até a data de publicação do edital.Lei Complementar n° 107/2006 e suas
atualizações até a data de publicação do edital.
Noções de Direito Constitucional: Dos Princípios Fundamentais (arts. 1º ao 4º); Dos Direitos e
Garantias Fundamentais (arts. 5º a 13º); Da Organização do Estado - Da Administração Pública
(arts. 37º ao 41º); Da Organização dos Poderes - Da Fiscalização Contábil, Financeira e
Orçamentária (arts. 70º a 75º); Da Tributação e do Orçamento - Do Sistema Tributário Nacional
(arts.145 a 156) Das Finanças Públicas (arts.163º a 169º); Da Ordem Econômica e Financeira (arts. 170º a 174º).
Noções de Direito Financeiro e Orçamentário: Atividade financeira do Estado. Receita: conceito,
classificação, fases, renúncia. Despesa: conceito, classificação, fases.
Noções de Execução Orçamentária e Financeira: Programação e controle de recursos
orçamentários e financeiros. Retenção e recolhimento de contribuição previdenciária incidente em
serviços. Controle e pagamento de restos a pagar e de despesas de exercícios anteriores.
Contabilização de contratos. Controle de suprimentos de fundos. Conformidade diária. Atualização
do rol de responsáveis. Lei nº 4.320, de 17/03/1964. Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Administração Financeira e Orçamentária: Orçamento Público: conceitos e princípios.
Orçamento público no Brasil. Ciclo orçamentário. Orçamento- Programa. Planejamento no
Orçamento-Programa. Orçamento na constituição de 1988: LDO, LOA e PPA. Conceituação e
classificação da Receita Pública. Classificação orçamentária da receita pública por categoria
econômica no Brasil. Classificação dos Gastos Públicos segundo a finalidade, natureza e agente
(classificação funcional e econômica). Tipos de Créditos Orçamentários. Contas dos Balanços
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.
Contabilidade Geral: Patrimônio: Conceito, bens, direitos e obrigações, patrimônio líquido. Conta:
determinação dos débitos e dos créditos, contas correntes. Escrituração: livros obrigatórios,
métodos de escrituração, partidas dobradas. Elaboração das demonstrações financeiras exigidas
pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 11.638, suas alterações e legislação complementar: conceito,
obrigatoriedade, conteúdo, forma de apresentação, elaboração e critérios de contabilização.
Contabilidade Pública: Patrimônio nas entidades públicas: bens públicos, classificação dos bens
públicos, dívida pública fundada ou consolidada, dívida flutuante, patrimônio financeiro e patrimônio
permanente. Receita Pública: conceito, receita efetiva, receita por mutação patrimonial, categorias
econômicas, fontes de receitas orçamentárias, renda e receita pública. Despesa Pública: conceito,
despesa efetiva, despesa por mutação patrimonial, categorias econômicas, fixas e variáveis,
elementos de despesa pública. Entradas e Saídas Extraorçamentárias. Superveniências e
insubsistências ativas e passivas. Adiantamentos: conceito, concessão, aplicação e comprovação.
Sistemas de contas: orçamentário, financeiro e patrimonial. Plano de Contas: características
fundamentais, codificação da receita e da despesa, função das contas e escrituração.
Elaboração das Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Patrimonial
(BP), Balanço Financeiro (BF); Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Lei 4.320/1964.
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(DMPL); Demonstração do Resultado Econômico do Exercício (DRE). (NBC T 16.6) - MCASP-2017,
aplicado a partir de 2017.
A Contabilidade Aplicada aos RPPS: Estrutura do Plano de Contas; Manual de Contas; Modelos
e Instruções de Preenchimento das Demonstrações Contábeis; Normas de Procedimentos
Contábeis; Especificidades na elaboração do orçamento dos RPPS; Contabilização da provisão
matemática previdenciária; Contabilização das Contribuições previdenciárias; Carteira de
investimentos dos RPPS; Depreciações e Reavaliações. Outros Demonstrativos Exigidos pelo
Ministério da Previdência Social.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. ADRIANO, Sérgio. Manual dos Pronunciamentos Contábeis Comentados, Ed. São Paulo.
Editora Atlas, 2018.
2. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Brasília:
Senado Federal, Centro Gráfico, 1988 e as Emendas Constitucionais nº: 20, de 15 dezembro de
1998, de 19 de dezembro de 2003; e nº:47, de 05 de julho de 2005.
3. BRASIL. Lei nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras
providências.
Disponível
no
link:
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8666compilado.htm.
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4. BRASIL. LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. - Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível no
link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm.
5. BRASIL. Lei nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal. Disponível no link: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L4320.htm
6. BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm
7. BRASIL. Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga dispositivos da Lei n o 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e estende às
sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações
financeiras.
8. BRASIL. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público: aplicado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 7.ed. Partes I a VIII e
Anexos. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, 2017.
9. Lei Complementar Federal nº 131, de 2009 que estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a
disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e
financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
10. Di Pietro, Maria Sylvia Zanella (2014) [1990]. Direito administrativo 27 ed. São Paulo: Editora
Atlas. ISBN 978-85-224-8680-9.
11. GELBCKE, E. R.; SANTOS, A. IUDÍCIBUS, S.; MARTINS, E.;Manual de Contabilidade
Societária: Aplicável a todas as Sociedades de acordo com as Normas Internacionais e do
CPC. Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. FIPECAFI. 3ª. Ed. São
Paulo. Editora Atlas, 2018.
12. Lei complementar 17/93 | Lei Complementar nº 17 de 30 de agosto Estatuto dos Servidores
Municipais de Foz do Iguaçu) esuas atualizações até a data de publicação do edital.
13. Lei Complementar n° 107/2006. Disponível em:
http://www3.pmfi.pr.gov.br/PSIPortal/Formularios/wfrmLegislacoes.aspx
14. LIMA, Diana Vaz de; Guimarães, Otoni Gonçalves (2016). Contabilidade Aplicada aos Regimes
Próprios de Previdência Social. São Paulo: Atlas, 2016 p.312 ISBN: 9788597008982.
15. LIMA, Luiz Henrique; SARQUIS, Alexandre Manir Figueiredo (Coord.). Controle externo dos
regimes próprios de previdência social: estudos de ministros e conselheiros substitutos dos
Tribunais de Contas. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 270 p. ISBN 978-85-450-0113-3,
16. PEC
nº
287/2016
Proposta
de
Reforma
da
Previdência.
Disponível
em:http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/Comparativo-Legislacao-Atual-ealtera%C3%A7%C3%A3o-proposta-pela-Reforma.pdf

Cargo: Analista Previdenciário – Superior Geral
PROGRAMA
Fundamentos da Administração Pública e Noções de Direito Administrativo e Constitucional:
1. Direito Constitucional: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Dos Princípios
fundamentais. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Dos direitos individuais e coletivos.
Dos direitos sociais. Da organização do Estado. Da organização político-administrativa.
Da administração pública. Dos servidores públicos. Da ordem Social. Da Seguridade Social. Da
saúde. Da Previdência Social. Da Assistência Social.
2. Administração Pública: organização administrativa – centralização e descentralização;
administração direta e indireta: composição; categorias de entidades dotadas de personalidade
jurídica na administração indireta (autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista,
fundações públicas); princípios que regem a Administração Pública.
3. Servidores Públicos: vínculo jurídico (estatutário, trabalhista e temporário); quadro funcional;
cargos, empregos, funções; formas de provimento; direitos e deveres; ética e responsabilidade
social; responsabilidade civil, penal e administrativa do servidor público.
4. Gestão de Pessoal Administração de pessoal: controle de frequência, procedimentos para
admissão e demissão, documentação e registro.
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5. Gestão Administrativa e Financeira: noções de planejamento e orçamento público; planos,
programas e projetos; orçamentos anuais, execução financeira, modalidades de empenho;
vedações orçamentárias; processo de licitação: modalidades.
6. Sistemas de controle administrativos: Atos administrativos; conceitos, elementos característicos.
Contrato Administrativo: partes componentes, formalização, modalidades, cláusulas de privilégio,
cláusulas essenciais. Prazos, prorrogação, extinção, inexecução.
7. Previdência Social e Legislação Previdenciária. 1. Seguridade Social. 1.1. Origem e evolução
legislativa no Brasil. 1.2. Conceituação. 1.3. Organização e princípios constitucionais. 2. Legislação
Previdenciária. 2.1. Conteúdo, fontes, autonomia. 2.3. Aplicação das normas previdenciárias. 2.3.1
Vigência, hierarquia, interpretação e integração. 2.4. Orientação dos Tribunais Superiores. 6
Decadência e prescrição. 7. Crimes contra a seguridade social. 8 Infrações à legislação
previdenciária. 9 Recurso das decisões administrativas. 10. Plano de Benefícios da Previdência
Social: beneficiários, espécies de prestações, benefícios, disposições gerais e específicas, períodos
de carência, salário debenefício, renda mensal do benefício, reajustamento do valor dos benefícios.
11. Manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado.
8. Artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
9. Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.
10. Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005.
11. Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012.
12. Emenda Constitucional nº 88, de 07 de maio de 2015.
13. Emenda Constitucional nº: 20, de 15 dezembro de 1998.
14. Legislação Constituição Federal do Brasil, seção II Dos Servidores Públicos - Artigos 39 a 41 e suas
atualizações até a data de publicação deste edital.
15. Lei Complementar Municipal nº 107, de 19 de abril de 2006. Reestrutura o Regime Próprio de
Previdência do Município de Foz do Iguaçu e suas atualizações até a data de publicação deste
edital.
16. Lei Complementar Municipal no 17, de 30 de agosto de 1993 (Estatuto dos Servidores
Municipais de Foz do Iguaçu) e suas atualizações até a data de publicação deste edital.
17. Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal.
18. Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e
Controle dos Orçamentos e Balanços da União, Estados e Municípios.
19. Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de
08/06/94. Licitações e Contratos da Administração Pública.
20. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (pregão).
21. Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004 e suas alterações.Dispõe sobre a aplicação de
disposições da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003.
22. Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998 - Lei Geral da Previdência no Serviço Público.
23. Lei Orgânica do Município de Foz do Iguaçu, Promulgada em 06 de abril de 1990.
24. Noções de Administração Pública: Princípios Constitucionais da Administração Pública. Contrato
Administrativo; Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações Públicas do Estado.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. ALVES, Paulo Vicente. Gestão Pública Contemporânea. Editora Starlin 2015.
2. BALERA, Wagner. Legislação Previdenciária Anotada. Juruá Editora 2016.
3. CHIAVENATTO, Idalberto. Administração Geral e Pública - Série Provas e Concursos 4ª edição.
Editora Manole 2016.
4. DELGADO, Isaias F. Manual de Direito Administrativo. Juruá 2017.
5. Administração
Pública:
Normas
e
Regulamentos.
Disponível
em:http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/154487
6. Manual de Direito Administrativo - Teoria e Prática - Prefácio do Ministro José Augusto Delgado - 4ª
Edição - Revista e Atualizada Isaias Fonseca Moraes.
Cargo: Analista Previdenciário – Serviço Social
PROGRAMA
1. Ética e regulamentação profissional.
2. Conjuntura contemporânea do Serviço Social brasileiro.
3. Fundamentos teórico-metodológicos do Serviço Social.
4. Instrumental técnico operativo do Serviço Social.
5. Políticas Sociais.
6. Seguridade Social.
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Disponível
em:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/37602/31327
2. BARROCO, Maria Lucia Silva & TERRA, Sylvia Helena. Código de Ética do/a Assistente Social
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3. BEHRING, Elaine Rossetti & BOSCHETTI, Ivanete. Política social: fundamentos e história. 9. ed.
São Paulo: Cortez, 2011.
4. BRASIL. Lei 8.662, de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá
outras providências.
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6. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL – CFESS. Código de Ética do Assistente Social.
Resolução
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Disponível
em:
http://www.cfess.org.br/js/library/pdfjs/web/viewer.html?pdf=/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf
7. FORTI, Valéria; GUERRA, Yolanda. Projeto ético-político do serviço social: contribuições à sua
crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.
8. IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho
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https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/43523/31335
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13. SALVADOR, Evilásio da Silva. O desmonte do financiamento da seguridade social em contexto de
ajuste fiscal. Serviço Social e Sociedade. [online]. 2017, n.130 [citado 2018-05-10], pp.426-446.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010166282017000300426&lng=pt&nrm=iso
14. ROCHA, Rebecca Fernandes; MACÁRIO, Epitácio. Padrão atual de acumulação de capital, mundo
do trabalho e reestruturação da previdência social no Brasil. Revista Katálysis, Florianópolis, v. 18,
n.
2,
p.
191-201,
jul./dez.
2015.
Disponível
em:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/37581/31319
15. YAZBEK, Maria C. Fundamentos Históricos e Teórico-metodológicos do Serviço Social, In: Serviço
Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. p. 143-164.
Cargo: Analista Previdenciário – Sistemas de Informação
PROGRAMA
1. Hardware: conceitos, fundamentos, manutenção, identificação dos principais componentes e
funcionalidades.
2. Sistemas Operacionais: UNIX, Linux, Windows 10 e Windows Server. Arquitetura, configuração,
instalação, funcionamento, gerenciamento de memória, sistema de arquivos, serviços, segurança,
manutenção, backup, recuperação, interface texto e gráfica, configuração de dispositivos,
administração local e remota, configuração de rede; instalação e configurações; principais
programas aplicativos.
3. Redes de Computadores: conceitos básicos, tipos de redes, componentes e transmissão de dados.
Protocolos: o modelo OSI da ISO, TCP/IP (fundamentos, endereçamento IP, máscara de rede,
protocolos IP, ARP, ICMP, UDP, TCP, DNS, Telnet, FTP, SMTP e HTTP).
4. Linguagem de Programação: ASP .NET, HTML (todas as versões), CSS, JavaScript, VBScript, PHP
5 ou superior, Java 8 ou superior (Linguagem, Java SE e Java EE). Servidores Apache, Tomcat e
Glassfish.
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5. Banco de Dados: ANSI SQL, modelo relacional, MS SQL Server 2012 e 2016, MySQL, PostgreSQL
9 ou superior e Oracle 12 ou superior. Segurança nos SGBDs, backup, recuperação, exportação e
importação de dados.
6. XML (ExtensibleMarkupLanguage).
7. Processos de software: modelos e atividades do processo de software (cascata, incremental,
espiral, Processo Unificado - RUP, métodos ágeis).
8. Gerência de projetos de software: planejamento do projeto, planejamento ágil, estimativas,
monitoramento e controle de projetos.
9. Qualidade de software: modelos de referência para qualidade do processo (CMMI-DEV, MRMPS.BR-SW), qualidade do produto (Norma ISO/IEC 25000), teste de software, métricas, padrões
e revisões de software.
10. Engenharia de requisitos: tipos de requisitos, processo de engenharia de requisitos, gerenciamento
de requisitos.
11. Análise orientada a objetos de sistemas: utilização da UnifiedModelingLanguage (UML).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Gabriel Torres. Hardware Curso Completo. Rio de Janeiro: Nova Terra, 2014.
2. Carlos Eduardo Morimoto. Hardware - O Guia Definitivo.
3. Marimoto, Carlos E. Guia de hardware: configuração e expansão.
4. Tanenbaum, Andrew S. Albert S. Woodhull. Sistemas operacionais: projeto e implementação.
Porto Alegre: Bookman, 2008.
5. Escola Superior de Redes. Administração de Sistemas Linux: redes e segurança. 2013.
6. Morimoto, Carlos E. Linux: guia prático, 2009.
7. Craig Hunt. Servidores de Redes com Linux. São Paulo: Market Books, 2000.
8. Peter Norton, Arthur Griffitch. Guia Completo do Linux. São Paulo: Berkeley Brasil, 2000.
9. Baddini, Francisco. Windows Server 2003 em português: implementação e administração.
10. Baddini, Francisco. Reinaldo do Valle Jr. Implantação E Gerenciamento De Redes Com Ms
Windows 10 Pro. Erica, 2016.
11. MICROSOFT. Windows Server. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn636873(v=vs.85).aspx
12. COMITE GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Cartilha de Segurança para Internet. Versão 4.0
ou superior. 2012. Disponível em https://cartilha.cert.br/livro/cartilha-seguranca-internet.pdf
13. Mauricio Rocha Lyra. Segurança e Auditoria em Sistema De Informação.
14. Carlos Cabral. Willian Caprino. Trilhas em Segurança da Informação: Caminhos e Ideias para a
Produção de Dados
15. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. Sistema de Banco de Dados. Campus.
16. Roberto Rubinstein Serson. Oracle 10g Database: Guia do DBA. Novatec,.
17. ORACLE. MySQL 5.7 Reference Manual. Disponível em https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/
18. PostgreSQL. Documentação oficial, versão 8 ou superior. Disponível em português em
http://www.postgresql.org.br/pages/documentacao.html
19. PostgreSQL.
Versão
10,
documentação
oficial.
Disponível
em
https://www.postgresql.org/docs/10/static/index.html
20. MICROSOFT. SQL Server Documentation, https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/sqlserver-technical-documentation?view=sql-server-2017
21. World Wide Web Consortium (W3C). Especificações oficiais para as Linguagens HTML 5 e
CSS. Disponíveis em: https://www.w3.org/
22. PHP. Documentação oficial, disponível em http://php.net/manual/pt_BR/
23. ORACLE.
Documentação
oficial
da
linguagem
Java.
Disponível
em
https://docs.oracle.com/javase/9/
24. ORACLE. Documentação oficial da linguagem Java Platform, Standard Edition (Java SE)
8. Disponível em https://docs.oracle.com/javase/8/
25. ORACLE. Documentação oficial da linguagem Java Platform, Enterprise Edition (Java EE)
7. Disponível em https://docs.oracle.com/javaee/7/index.html
26. DEITEL, Paul. DEITEL, Harvey. Java como programar. Pearson. 10a edição. 2016.
27. BASHAN, Bryan. SIERRA, kathy. Use a cabeça! Servlets& JSP. Alta Books. 2a.edição. 2009.
28. CORDEIRO, Gilliard. Aplicações Java para a web com JSF e JPA. Casa do Código. 2012.
29. MENDES, Marta. MENDES, Warley. Java RESTful na Prática com JAX-RS. Ciência Moderna.
2016.
30. SOUZA, Alberto. Java EE: Aproveite toda a plataforma para construir aplicações. Casa do Código.
2015.
31. DALL'OGLIO,Pablo. Php - Programando Com Orientação A Objetos. Novatec. 3a Ed. 2015.
32. NIEDERAUER, Juliano. PHP para quem conhece PHP. Novatec. 5a. Ed. 2017.
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33. MILANI, Andre. Construindo Aplicações Web com PHP e MYSQL. Novatec. 201
34. MOZILLA. Documentação oficial do JavaScript disponível em https://developer.mozilla.org/ptBR/docs/Web/JavaScript/Guide.
35. John Vlissides. Padrões de Projetos: Soluções Reutilizáveis de Software Orientado A Objetos
Bookman. 2000.
36. E. Gamma and R. Helm and R. Johnson and J. Vlissides. Design Patterns - Elements of
Reusable Object-Oriented Software. AddisonWesley, 1995.
37. JAVA DESIGN PATTERNS AT A GLANCE. Disponível em http://www.javacamp.org/designPattern
38. GUEDES, Gilleanes. UML 2 – Uma abordagem prática. São Paulo: Novatec, 2008.
39. LIMA, Adilson da Silva. UML 2.5 – do Requisito à Solução. Editora Érica, 2014
40. BOOCH, Grady. UML: guia do usuário: o mais avançado tutorial sobre UnifiedModelingLanguage
(UML), elaborado pelos próprios criadores da linguagem. 2. ed. total. rev. e atual. Rio de Janeiro:
Campus: Elsevier, 2012.
41. COHN, Mike. Desenvolvimento de Software com Scrum: aplicando métodos ágeis com sucesso.
Porto Alegre: Bookman, 2011.
42. KOSIANSKI, A. Qualidade de Software: aprenda as metodologias e práticas mais modernas para o
desenvolvimento de software. São Paulo: Novatec, 2006.
43. KRUCHTEN, Philippe. Introduçãoao RUP: Rational Unified Process. 2. ed. rev. Rio de Janeiro:
Ciencia Moderna, 2004.
44. MARTINS, J. C. C. Gerenciando Projetos de Desenvolvimento de Software com PMI, RUP e UML.
Rio de Janeiro: Brasport, 2007.
45. PRESSMAN, R. S.; Engenharia de Software. Ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2005.
46. PRIKLADNICKI, Rafael; WILLI, Renato; MILANI, Fabiano (Orgs.). Métodos ágeis para
desenvolvimento de software. Porto Alegre: Bookman, 2014.
47. SOFTEX, Guia Geral MPS de Software. 2016.
48. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9a Ed. São Paulo: Person Prentice Hall, 2011.
49. W3C.
Extensible
Markup
Language
(XML)
1.0
(Fifth
Edition)
disponível
em:
https://www.w3.org/TR/REC-xml/
Cargo: Procurador Jurídico
PROGRAMA
DIREITO ADMINISTRATIVO
Observação: inclui-se no conteúdo programático da disciplina a legislação vigente (incluindo as alterações)
até a data de publicação deste edital, a doutrina constante das referências bibliográficas e o entendimento,
sumulado ou não, com ou sem caráter vinculante, dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União
e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
1. Direito administrativo: Conceito, princípios e fontes. Interpretação e aplicação do Direito Público.
Alterações da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro pela Lei Federal nº 13.655/2018.
2. Administração Pública: conceito, natureza e princípios constitucionais.
3. Poderes administrativos. Poder de polícia: conceito, objeto; atributos e condições de validade.
4. Entes Administrativos. Administração Pública direta, indireta e fundacional. Autarquia, Empresa
Pública, Sociedade de Economia Mista e Fundações instituídas e subvencionadas pelo Poder
Público. Lei federal nº 13.303/2016.
5. Bens públicos: conceito, classificação e regime jurídico. Bens municipais. Uso e alienação.
6. Ato administrativo: Elementos e classificação. Existência, validade e eficácia.
7. Licitação: princípios, modalidades, limites, dispensa e inexigibilidade. Procedimento licitatório:
fases, nulidade e revogação da licitação. Contratos administrativos: conceito, espécies e regime
jurídico. Formalização, alteração e execução. Lei federal nº 8.666/1993. Lei federal nº 10.520/2002.
8. Controle dos Atos Administrativos. A autotutela: mérito e legalidade. O controle judicial: mérito e
legalidade. Limites. Prescrição. Servidor público. Lei Complementar Municipal nº 17, de 30 de
agosto de 1993: Estatuto dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu e suas atualizações. Direito
de greve. Possibilidades e limites. Comunicabilidade das esferas penal e administrativa. Regimes
Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos. Regramento constitucional.
9. Serviço Público: conceito e classificação; concessão, permissão, autorização e convênios.
Lei federal nº 8.987/1995. Defesa do usuário. Lei federal nº 13.460/2017. Terceiro setor. Lei federal
nº 13.019/2014. Organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público.
Contrato de gestão. Lei federal nº 9.637/98. Termo de parceria. Lei federal nº 9.790/99.
Desapropriação: conceito, requisitos. Decreto-lei nº 3.365/1941.
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10. Processo administrativo: princípios e regras. Lei federal nº 9.784/1999. Aplicabilidade à União, aos
Estados e aos Municípios. 12. Direito Administrativo-Disciplinar: conceito e princípios; ilícito
administrativo e penalidades.
11. Improbidade administrativa. Lei federal nº 8.429/1992.
12. Responsabilidade civil do Estado; Pressupostos, Ação regressiva e denunciação à lide.
13. Responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública. Lei federal nº 12.846/2013. 16. Acesso à informação. Lei federal
nº 12.527/2011.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. São Paulo: Forense. 2017.
2. CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Manual de Processo Administrativo Disciplinar e
Sindicância. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.
3. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32. ed. São Paulo: Atlas,
2018.
4. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
5. DALLARI, Adilson de Abreu; FERRAZ, Sérgio. Processo Administrativo. 3. ed. São Paulo:
Malheiros, 2012.
6. DIPP, Gilson; CASTILHO, Manoel L. Volkmer de. Comentários sobre a Lei Anticorrupção. São
Paulo: Saraiva, 2016.
7. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 31. ed. São Paulo: Forense, 2018.
8. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 11. ed. São Paulo:
Forense, 2017.
9. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MOTTA, Fabrício; FERRAZ, Luciano de Araújo. Servidores
Públicos na Constituição de 1988. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
10. FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.
11. FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Licitações e Contratos Administrativos. 7. ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2017.
12. GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 9. Ed. São Paulo:
Saraiva, 2017.
13. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 17. ed.
São Paulo: RT, 2016.
14. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: RT, 2016.
15. JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão - Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico.
6. ed. São Paulo: Dialética. 2013.
16. MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 20. ed. São Paulo: RT, 2016.
17. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2016.
18. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 33. ed. São Paulo:
Malheiros, 2016.
19. MOREIRA, EgonBockmann. Processo Administrativo. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017.
20. MOTTA, Fabrício; MÂNICA, Fernando Borges; OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coord.) Parcerias com o
terceiro setor: as inovações da lei nº 13.019/14. Belo Horizonte: Fórum, 2017.
21. ROCHA, Sílvio Luiz Ferreira da.Terceiro Setor. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
DIREITO CIVIL
Observação: inclui-se no conteúdo programático da disciplina a legislação vigente (incluindo as alterações)
até a data de publicação deste edital, a doutrina constante das referências bibliográficas e o entendimento,
sumulado ou não, com ou sem caráter vinculante, dos Tribunais Superiores.
1. Fontes e aplicação da lei civil. Interpretação: Lei de introdução as normas do Direito Brasileiro.
Código Civil.
2. As pessoas como sujeitos da relação jurídica. Conceito. Classificação. Pessoa natural e pessoa
jurídica. Domicílio.
3. Os bens como objeto da relação jurídica. Bens. Classificação de bens.
4. Fatos jurídicos. Conceito e classificação. Atos jurídicos "stricto sensu" e negócio jurídico. Conceito e
distinção. Existência, validade e eficácia. Fatos ilícitos.
5. Influência do tempo nas relações jurídicas. Prescrição. Decadência. Termo legal e presuntivo.
6. Direito das obrigações. Princípios gerais do direito das obrigações. Obrigações. Conceito,
elementos, modalidades e caracteres da obrigação. Classificação das obrigações. Solidariedade.
Transmissão, adimplemento e inadimplemento das obrigações. Consequências da inexecução.
Liquidação das obrigações. Cessão de crédito.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XXI

Diário Oficial Nº 3.338 de 14 de Maio de 2018

Página 59 de 120

7. Contratos. Noções gerais, conceito e classificação. Formação, efeitos extinção.
8. Contratos em espécie. Compra e venda e suas cláusulas especiais; permuta; doação; locação;
mútuo; comodato; depósito; mandato; seguro; fiança, seus efeitos e extinção; transação
e compromisso.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4.
ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
2. AMARAL, Francisco. Direito Civil – introdução. 9. ed. São Paulo: Saraiva: 2017.
3. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. 1, 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
4. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. 2, 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
5. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. 3, 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
6. LÔBO, Paulo. Direito Civil – parte geral. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
7. LÔBO, Paulo. Direito Civil – obrigações. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
8. LÔBO, Paulo. Direito Civil – contratos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
9. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. I, 31. ed. São Paulo: Forense,
2017.
10. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. II, 30. ed. São Paulo: Forense,
2017.
11. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. III, 21. ed. São Paulo: Forense,
2017.
12. TEPEDINO, Gustavo; BARBOSA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin. Código Civil
interpretado conforme a Constituição da República. Vol. I. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014.
13. TEPEDINO, Gustavo; BARBOSA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin. Código Civil
interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2012.
14. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Vol. I, 17. ed. São Paulo, Atlas, 2016.
15. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Vol. II, 17. ed. São Paulo, Atlas, 2016.
16. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Vol. III, 17. ed. São Paulo, Atlas, 2016.
DIREITO CONSTITUCIONAL
Observação: inclui-se no conteúdo programático da disciplina a legislação vigente (incluindo as alterações)
até a data de publicação deste edital, a doutrina constante das referências bibliográficas e o entendimento,
sumulado ou não, com ou sem caráter vinculante, dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União
e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
1. Constituição: conceito, classificações e conteúdo. Constituição da República Federativa do Brasil.
Emendas Constitucionais nº 1/1992 a nº 99/2017.
2. Teoria da Constituição.
3. Poder constituinte: modalidades. Poder de reforma constitucional. Poder constituinte decorrente.
Poder constituinte do Município.
4. Normas Constitucionais. Natureza. Classificação quanto à eficácia. Aplicabilidade.
5. Controle jurisdicional de constitucionalidade. Bloco de Constitucionalidade. Espécies de
inconstitucionalidade. Momentos de controle. Meios. Sistemas e vias de controle. Ação de
inconstitucionalidade genérica, por omissão e interventiva. Arguição de descumprimento de preceito
fundamental. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação de inconstitucionalidade de
Lei Municipal. Competência para a propositura e julgamento. Efeitos.
6. Organização do Estado. Estado. Conceito. Elementos. Formas. Governo. Formas e regimes.
7. Federação brasileira: Princípios fundamentais. Sistema de distribuição de competência entre os
entes federativos. Competências privativas e concorrentes. Competências comuns. Intervenção.
8. Criação dos Municípios. Lei orgânica municipal. Competência do Município. Material e legislativa.
Concorrente, suplementar e privativa. Autonomia Municipal. Aspectos políticos, administrativos e
financeiros de autonomia municipal. Assuntos de interesse local. Lei Orgânica do Município de
Foz do Iguaçu.
9. Poder legislativo. Composição. Atribuições. Câmaras Municipais.
10. Processo Legislativo. Discussão, votação, sanção e veto, promulgação e publicação. Competência
em razão da matéria. Iniciativa e vícios.
11. Espécies normativas. Emenda Constitucional. Lei Complementar e lei ordinária. Lei delegada,
medida provisória, decreto legislativo e resolução.
12. Finanças Públicas. Orçamento. Princípios. Processo Legislativo. Controle de execução.
13. Tribunal de Contas. Competência e atribuições.
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14. Poder Executivo. Atribuições. Competência privativa do Poder Executivo. Responsabilidade
funcional do Chefe do Poder Executivo.
15. Poder Judiciário. Funções. Autonomia. Princípios. Garantias. Supremo Tribunal Federal. Súmula
vinculante. Justiça Federal. Justiça Estadual. Composição. Competência dos Tribunais.
16. Funções essenciais à Justiça. Ministério Público. Da Advocacia Pública. Da Advocacia.
Da Defensoria pública. Atribuições Constitucionais.
17. Direitos e Garantias fundamentais. Direitos e garantias individuais e coletivos. Remédios
constitucionais: "Habeas corpus", Mandado de Segurança, Mandado de Injunção, "Habeas data"
e Ação Popular.
18. Direitos Sociais. Representação coletiva. Direito de greve.
19. Ordem Econômica e financeira.
20. Ordem Social. O Estado e a ordem social. Saúde. Previdência e Assistência Social. Educação,
cultura, desporto, ciência e tecnologia. Regramento Constitucional do meio ambiente.
Competências legislativas. Regras de compatibilização vertical.
21. Administração Pública. Disposições gerais. Cargos, empregos e funções.
22. Regime jurídico constitucional dos servidores públicos civis. Acessibilidade aos cargos públicos,
acúmulo, concurso público, remuneração, vedação de vinculações e equiparações, exercício de
mandato eletivo. Estabilidade, disponibilidade, aposentadoria e revisão de proventos. Aplicabilidade
das normas constitucionais aos servidores das três esferas do governo. Contratação por prazo
determinado. Hipóteses. Responsabilidade dos servidores públicos, esferas civis, penal,
administrativa. Improbidade administrativa.
23. Disposições Constitucionais Gerais.
24. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
25. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Súmulas e teses.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. BARROSO, Luís Roberto. Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 7. ed. São
Paulo: Saraiva, 2015.
2. BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 7. ed. São Paulo:
Saraiva, 2018.
3. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2018.
4. CASTRO, José Nilo de. Direito Municipal Positivo. 7. ed. Belo Horizonte. Del Rey, 2010
5. CLÈVE, Clèmerson Merlin (Coord.). Direito Constitucional Brasileiro – teoria da constituição e
direitos fundamentais, vol. 1. São Paulo: RT, 2014.
6. CLÈVE, Clèmerson Merlin (Coord.). Direito Constitucional Brasileiro – organização do Estado e
dos Poderes, vol. 2. São Paulo: RT, 2014.
7. FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Direito Municipal. 4. ed. São Paulo: RT, 2014.
8. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2017.
9. MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional.
13. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
10. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
11. SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
12. SILVA, José Afonso da.Curso de Direito Constitucional Positivo. 41. ed. São Paulo: Malheiros,
2018.
13. SOUZA NETO, Claudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e
métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2014.
14. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A Constituição e o Supremo. 5. ed. atual. até a EC 90/2015.
Brasília : STF, Secretaria de Documentação, 2016.
DIREITO PREVIDÊNCIÁRIO
Observação: inclui-se no conteúdo programático da disciplina a legislação vigente (incluindo as alterações)
até a data de publicação deste edital, a doutrina constante das referências bibliográficas e o entendimento,
sumulado ou não, com ou sem caráter vinculante, dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União
e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
1. Direito administrativo: Conceito, princípios e fontes. Interpretação e aplicação do Direito Público.
Alterações da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro pela Lei Federal nº 13.655/2018.
2. Administração Pública: conceito, natureza e princípios constitucionais.
3. Poderes administrativos. Poder de polícia: conceito, objeto; atributos e condições de validade.
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4. Entes Administrativos. Administração Pública direta, indireta e fundacional. Autarquia, Empresa
Pública, Sociedade de Economia Mista e Fundações instituídas e subvencionadas pelo Poder
Público. Lei federal nº 13.303/2016.
5. Bens públicos: conceito, classificação e regime jurídico. Bens municipais. Uso e alienação.
6. Ato administrativo: Elementos e classificação. Existência, validade e eficácia.
7. Licitação: princípios, modalidades, limites, dispensa e inexigibilidade. Procedimento licitatório:
fases, nulidade e revogação da licitação. Contratos administrativos: conceito, espécies e regime
jurídico. Formalização, alteração e execução. Lei federal nº 8.666/1993. Lei federal nº 10.520/2002.
8. Controle dos Atos Administrativos. A autotutela: mérito e legalidade. O controle judicial: mérito e
legalidade. Limites. Prescrição. Servidor público. Lei Complementar Municipal nº 17, de 30 de
agosto de 1993: Estatuto dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu e suas atualizações. Direito
de greve. Possibilidades e limites. Comunicabilidade das esferas penal e administrativa. Regimes
Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos. Regramento constitucional.
9. Serviço Público: conceito e classificação; concessão, permissão, autorização e convênios.
Lei federal nº 8.987/1995. Defesa do usuário. Lei federal nº 13.460/2017. Terceiro setor. Lei federal
nº 13.019/2014. Organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público.
Contrato de gestão. Lei federal nº 9.637/98. Termo de parceria. Lei federal nº 9.790/99.
Desapropriação: conceito, requisitos. Decreto-lei nº 3.365/1941.
10. Processo administrativo: princípios e regras. Lei federal nº 9.784/1999. Aplicabilidade à União, aos
Estados e aos Municípios. 12. Direito Administrativo-Disciplinar: conceito e princípios; ilícito
administrativo e penalidades.
11. Improbidade administrativa. Lei federal nº 8.429/1992.
12. Responsabilidade civil do Estado; Pressupostos, Ação regressiva e denunciação à lide.
13. Responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública. Lei federal nº 12.846/2013. 16. Acesso à informação. Lei federal
nº 12.527/2011.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. BORGES, Mauro Ribeiro. Previdência Funcional & Regimes Próprios de Previdência. Curitiba:
Juruá, 2003.
2. CAMPOS, Marcelo Barroso Lima Brito de. Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores
Públicos. 8. ed. Curitiba: Juruá, 2017.
3. DIAS, Eduardo Rocha; MACEDO, José Leandro Monteiro de. Nova Previdência Social do
Servidor Público. 3. ed. São Paulo: Método, 2010.
4. IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 22. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2016.
5. LEITÃO, AndreStudart; DIAS, Eduardo Rocha; MACEDO, José Leandro Monteiro de. Nova
Previdência Complementar do Servidor Público. São Paulo: Método, 2012.
6. SPECHOTO, Karina. Dos Regimes Próprios de Previdência Social. 2. ed. São Paulo: LTR, 2015.
7. TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito previdenciário. 16ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2015.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Observação: inclui-se no conteúdo programático da disciplina a legislação vigente (incluindo as alterações)
até a data de publicação deste edital, a doutrina constante das referências bibliográficas e o entendimento,
sumulado ou não, com ou sem caráter vinculante, dos Tribunais Superiores.
1. Processo Civil: conceito, natureza, noções gerais.
2. O Processo Civil na Constituição. Institutos, normas e garantias constitucionais de natureza
processual civil.
3. Jurisdição e Ação. Conceito e noções gerais. Jurisdição contenciosa e voluntária. Natureza jurídica
da ação: teorias; posição do tema no Direito Processual Brasileiro vigente.
4. Processo de conhecimento, processo executório e processo cautelar: distinções; classificação das
ações: declaratória, constitutiva (positiva e negativa), condenatória, executiva e mandamental; ação
real, reipersecutória e pessoal; conceito, distinção e peculiaridades. Condições da ação no direito
brasileiro.
5. Processo e procedimento. Conceito e distinção, noções gerais. Princípios informativos do processo.
Pressupostos processuais. Procedimento ordinário e sumário.
6. Partes e procuradores. Conceito de parte: capacidade para ser parte, capacidade para estar em
Juízo e capacidade postulatória. Substituição das partes e procuradores, legitimação das partes e
procuradores, legitimação extraordinária.
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7. O litisconsórcio, a assistência e as peculiaridades. A posição processual da pessoa jurídica de
direito público no mandado de segurança e na ação popular.
8. Representação processual da pessoa de direito público; peculiaridades.
9. O Ministério Público no Processo Civil.
10. Intervenção de terceiros; conceito de terceiro; formas de intervenção segundo o direito processual
vigente; oportunidade; eficácia da sentença; peculiaridades. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. AmicusCuriae.
11. Competência. Conceito; espécies. Modificação e perpetuação da competência. Declaração de
incompetência; meios, procedimentos e eficácia da decisão.
12. Atos processuais. Formas, tempo, prazos, lugar e meios de comunicação dos atos processuais;
citação e intimação. Atos do Juiz, das partes e dos auxiliares do juízo; os prazos e a Fazenda
Pública. Nulidades dos atos processuais; casos e peculiaridades.
13. Formação, suspensão e extinção do processo. Hipóteses. Efeitos.
14. Petição Inicial. Requisitos. Ausência de requisitos e inépcia da petição inicial; emenda,
complementação e indeferimento da inicial. Causa de pedir e pedido; conceito e requisitos; pedidos
simples, cumulados e alternativos; modificabilidade do pedido.
15. Atitudes do réu. Contestação. Exceções. Reconvenção. A revelia e a contumácia: efeitos em geral e
contra a Fazenda Pública.
16. Julgamento conforme o estado do processo. Casos. Extinção do processo com ou sem resolução
do mérito, julgamento antecipado e saneamento do processo.
17. Prova. Conceito e princípios gerais. Meios, produção e oportunidade; regras processuais de
distribuição do ônus da prova. Confissão e Fazenda pública.
18. Sentença e coisa julgada. Conceito e noções gerais; requisitos de existência, validade e eficácia da
sentença e decisões judiciais. Classificação das sentenças. Coisa julgada formal e material; Limites
da coisa julgada; Desconstituição da coisa julgada: a ação rescisória; casos; Juízo rescindente e
rescisório; eficácia da decisão.
19. Cumprimento da sentença.
20. Recursos. Conceito e noções gerais. Pressupostos de admissibilidade e mérito; espécies de
recursos, prazos, peculiaridades e procedimentos; reexame necessário; Prerrogativas e direito do
advogado na defesa perante os Tribunais; Sustentação oral. Recursos perante os Tribunais
Superiores. Recurso extraordinário e especial: peculiaridades, pressupostos constitucionais, legais
e jurisprudenciais de admissibilidade; o prequestionamento e os embargos de declaração como
meio de obtê-lo.
21. Liquidação de sentença. Espécies. Procedimentos.
22. Execução. Conceito e noções gerais. Espécies; Título executivo judicial e extrajudicial.
Procedimentos. Embargos do devedor. Execução contra a Fazenda Pública. Peculiaridades.
Precatórios.
23. Tutela antecipada, tutela cautelar e tutela da evidência.
24. Procedimentos especiais regulados ou mantidos pelo Código de Processo Civil. Procedimentos
contenciosos: Consignação em pagamento; prestação de contas; possessórias: manutenção,
reintegração, interdito proibitório; divisão, demarcação e usucapião de terras particulares; embargos
de terceiros.
25. Procedimentos especiais regulados fora do Código de Processo Civil. Ação de desapropriação.
Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação direta de inconstitucionalidade. Mandado de Segurança.
26. Noções sobre o Poder Judiciário. Noções gerais sobre a estrutura do Poder Judiciário no Brasil. O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Estrutura, composição e competência.
A Justiça Estadual; Organização judiciária do Estado; Tribunal de Justiça. Estrutura, composição e
competência. Os juízes de primeiro grau: repartição das competências. As Varas da Fazenda
Pública. Juizados Especiais. Lei nº 9.099/1995. Lei nº 10.259/2001. Lei nº 12.153/2009.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 20. ed. São Paulo: RT, 2018.
2. BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
3. CUNHA, Leonardo Carneiro. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. São Paulo: Forense, 2018.
4. DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 20 ed. Salvador: Juspodivm,
2018.
5. DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA,Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito
Processual Civil. Vol. 2. 13 ed. Salvador: Juspodivm, 2018.
6. DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil.
Vol. 3. 15 ed. Salvador: Juspodivm, 2018.
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7. DIDIER JÚNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 4.
12 ed. Salvador: Juspodivm, 2018.
8. DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. BRAGA,Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael
Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 5. 8 ed. Salvador: Juspodivm, 2018.
9. FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. Ed. São Paulo: Saraiva,
2017.
10. MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e
ações constitucionais. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2016.
11. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de
Processo Civil: teoria geral do processo civil. Vol. 1. 3. ed. São Paulo: RT, 2017.
12. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de
Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. Vol. 2. 3. ed. São Paulo: RT,
2017.
13. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de
Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados. Vol. 3. 3. ed. São Paulo:
RT, 2017.
14. NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado.
17. ed. São Paulo: RT, 2018.
15. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER ,Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016.

DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO
Observação: inclui-se no conteúdo programático da disciplina a legislação vigente (incluindo as alterações)
até a data de publicação deste edital, a doutrina constante das referências bibliográficas e o entendimento,
sumulado ou não, com ou sem caráter vinculante, dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União
e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
1. Direito tributário: conceito, natureza, princípios.
2. Direito tributário constitucional: Sistema tributário nacional. Dos princípios gerais. Espécies de
tributos. Competência tributária. Dos tributos dos entes federativos. Das limitações do poder de
tributar. Da repartição das receitas tributárias.
3. Normas tributárias. Leis tributárias: espécies, vigência, incidência, aplicação, interpretação e
integração.
4. Da lei complementar em matéria tributária.
5. Da Obrigação Tributária: conceito, definição e espécies. Fato gerador. Sujeitos da obrigação
tributária. Capacidade tributária. Domicílio tributário. Responsabilidade e substituição tributária.
Da desconsideração da personalidade jurídica.
6. Crédito tributário: conceito, natureza, constituição, suspensão e extinção. Lançamento:
modalidades, eficácia e alteração.
7. Exclusão do crédito tributário: isenção, anistia e imunidades.
8. Prescrição e decadência em matéria tributária.
9. Garantias e privilégios do crédito tributário. Dívida ativa: conceito e espécies; requisitos para
inscrição. Liquidez e certeza. Certidão de dívida ativa: positiva, negativa e positiva com efeitos de
negativa.
10. Execução Fiscal. Pressupostos processuais e condições da ação. Competência. Procedimento da
execução fiscal. Causas suspensivas e extintivas da execução fiscal. Embargos. Pressupostos
processuais e condições da ação. Procedimento. Impugnação. Recursos. Prazos. Execução e juízo
universal. Concurso de preferência. Lei Federal nº 6.830/80.
11. Defesa do contribuinte em Juízo: Ação declaratória de inexistência de débito fiscal, ação anulatória
do ato declarativo do débito fiscal, ação de repetição do indébito, Mandado de Segurança e
consignação em pagamento. Pressupostos processuais, condições da ação e procedimento em
cada um desses instrumentos.
12. Das normas constitucionais de direito financeiro. Das finanças públicas: da despesa e da receita
pública. Classificação. Lei Federal n.º 4.320/64.
13. Das leis orçamentárias. Do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento
anual. Da fiscalização e do controle dos orçamentos: controle interno, controle externo e controle
privado.
14. Da responsabilidade fiscal (Lei Complementar n.º 101/00). 19. Precatórios.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. ABRAHAM, Marcos. Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada. 2. ed. São Paulo: Forense,
2017.
2. ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 12. ed. Salvador: Juspodivm: 2018.
3. AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
4. ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva: 2012.
5. CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 31. ed. São Paulo:
Malheiros, 2017.
6. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 29. ed., São Paulo: Saraiva, 2018.
7. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 16. ed. São Paulo:
Forense, 2018.
8. CONTI, José Maurício (Coord.). Orçamentos Públicos. 2. ed. São Paulo: RT, 2010.
9. COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
10. FURTADO, J. R. Caldas. Direito Financeiro. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013.
11. GOMES, Emerson Cesar da Silva. O Direito dos Gastos Públicos no Brasil. São Paulo:
Almedina, 2015.
12. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 38. ed., São Paulo: Malheiros, 2017.
13. MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos Valder. Comentários à Lei de
Responsabilidade Fiscal. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
14. MELO, José Eduardo Soares de. Curso de Direito Tributário. 10. ed. São Paulo: Dialética, 2012.
15. MOREIRA, EgonBockmann; GRUPENMACHER, BetinaTreiger; KANAYAMA, Rodrigo Luís;
AGOTTANI, Diogo Zelak. Precatórios: o seu novo regime jurídico. São Paulo: RT, 2017.
16. OLIVEIRA, Weder. Curso de Responsabilidade Fiscal. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015.
17. PAULSEN, Leandro. Constituição e Código tributário comentados. 18. ed. São Paulo: Saraiva,
2017.
18. PAULSEN, Leandro, ÁVILA, Rene Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual
Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência.
8. ed. Porto Alegre: Livraria de Advogado. 2014.
19. TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 20. ed. Rio de Janeiro: Editora
Processo, 2018.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2018
A Diretora Superintendente da Foz Previdência, no uso de suas atribuições legais, e com base nos
documentos acostados ao processo e na análise e parecer jurídico do Procurador do Fozprev, resolve:
RATIFICAR o Processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2018, nos seguintes termos:
OBJETO: Publicação do Extrato do Edital de Concurso Público da Fozprev/2018, em atendimento à
Instrução Normativa 118/2016 do TCE/PR.
CONTRATADA: FABIUS AUGUSTO ANDRION ROMANO BONATO – JORNAIS, CNPJ: 28.727.946/0001-73,
com sede na Rua Bartolomeu de Gusmão, nº 722 – Centro, Foz do Iguaçu/PR.
VALOR: R$ 200,00 (duzentos reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I da Lei 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 40.001.09.272.0230.2195.3.3.90.39.1.040 – Outros Serviços de Terceiro –
Pessoa Jurídica.
Publique-se no Diário Oficial do Município.
Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2018.
Áurea Cecília da Fonseca
Diretora Superintendente
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FOZHABITA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
ABERTURA Nº 01.001/2018
O Diretor Superintendente do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu - FOZHABITA, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a
Constituição Federal, Lei Municipal nº 4573/2017 e demais disposições atinentes à matéria,
TORNA PÚBLICA a realização de Concurso Público, sob o regime estatutário, para o provimento de vagas
do seu quadro de pessoal.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1

O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação de Apoio à
UNESPAR – Campus de Paranavaí, com sede na Av. Paraná, 794 A - Esquina com Rua Guaporé,
1° Andar - Centro CEP: 87.705 -190, Paranavaí – PR, endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br
e correio eletrônico candidato@fafipa.org.

1.2

A seleção visa ao preenchimento de vagas, sob o regime estatutário, para suprir necessidade de
servidores do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu – FOZHABITA, de acordo com a Tabela do item
3 deste Edital, e tem prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação do
certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Município de Foz do Iguaçu - PR.

1.3

As provas do concurso público serão realizadas na cidade de Foz do Iguaçu – PR.

1.4

À Comissão Especial do Concurso Público designada pela Portaria nº 19/2018, ficam delegados todos
os poderes necessários para o pleno desenvolvimento do certame, tais como publicação de editais,
sendo parte legítima para responder os recursos administrativos previstos no item 18, subitem 18.1,
deste Edital e fornecer documentos/informações na esfera administrativa e judicial.

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
2.1

A seleção dos candidatos inscritos para o Concurso Público de que trata o presente Edital dar-se-á por
meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, prova discursiva,
de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Arquiteto Júnior, Assistente Social Júnior,
Contador Júnior, Engenheiro Ambiental Júnior, Engenheiro Civil Júnior e Procurador Júnior,
nos termos do item 13 deste edital, prova prática processual, de caráter eliminatório e classificatório,
para o cargo de Procurador Júnior, nos termos do item 14 deste edital, prova de títulos de caráter
classificatório para os cargos de Arquiteto Júnior, Assistente Social Júnior, Contador Júnior,
Engenheiro Ambiental Júnior, Engenheiro Civil Júnior e Procurador Júnior nos termos do item
15 deste edital, e prova de títulos e experiência profissional de caráter classificatório para os cargos de
Assistente Administrativo Júnior e Agente Fiscal Júnior nos termos do item 15 deste edital.

2.2

A convocação para as vagas informadas na tabela do item 3 deste Edital será feita de acordo com a
necessidade e a conveniência do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu - FOZHABITA, dentro do
prazo de validade do concurso.

2.3

Caso haja demanda de novas investiduras acima do número de vagas disponibilizadas, dentro do
prazo de validade do certame, FOZHABITA poderá convocar os candidatos aprovados, observando a
ordem de classificação.

2.4

As atribuições, requisitos e a carga horária dos cargos da tabela do item 3 estão descritas no Anexo I
deste Edital.

2.5

Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital.
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Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de
realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de
divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso e www.pmfi.pr.gov.br. É de exclusiva responsabilidade do
candidato o acompanhamento das publicações.

3. DOS CARGOS
3.1

O cargo, o número de vagas para ampla concorrência, a remuneração inicial e o valor da taxa de
inscrição são os estabelecidos a seguir:

TABELA 3.1
DOS CARGOS
Requisitos de escolaridade: Conforme o anexo I (requisitos, carga horaria e atribuições dos cargos).
Nível de
Escolaridade
Nível
Fundamental
Nível Médio

Ensino
Superior

Carga
Horaria

Vagas para os
cargos
Ampla
Concorrência

Valor da
taxa de
inscrição

Salário

40h

01

R$ 50,00

R$ 1.613,64

40h

04

R$ 70,00

R$ 2.589,54

Agente Fiscal Júnior

40h

02

R$ 70,00

R$ 2.747,23

Arquiteto Júnior

40h

01

R$ 100,00

R$ 3.584,54

Assistente Social Júnior

40h

02

R$ 100,00

R$ 3.584,54

Contador Júnior

40h

01

R$ 100,00

R$ 3.584,54

Engenheiro
Júnior

40h

01

R$ 100,00

R$ 3.584,54

Engenheiro Civil Júnior

40h

01

R$ 100,00

R$ 3.584,54

Procurador Júnior

20h

01

R$ 100,00

R$ 3.584,54

CARGOS
Motorista de Veículos
Leve I
Assistente Administrativo
Júnior

Ambiental

*CR = cadastro de reserva é o conjunto de candidatos aprovados que tenham obtido classificação além
do número de vagas oferecido por cargo. Os candidatos que compõem o cadastro de reserva somente
serão nomeados se, durante o período de validade do concurso, ocorrer o surgimento de novas vagas.

4. REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO
4.1

São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores do Instituto de Habitação de Foz do
Iguaçu - FOZHABITA, Estado do Paraná:
a) Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;
b) Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
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d) Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos;
e) Possuir os requisitos indicados no Anexo I para o cargo ao qual se candidatou;
f)
Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nomeação no
cargo público;
g) Não estar ocupando cargo ou emprego na administração direta ou indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, nem ser empregado ou servidor de suas subsidiárias e
controladas, salvo os casos de acumulação expressas em lei;
h) Cumprir as determinações deste edital, ter sido aprovado no presente Concurso Público e ser
considerado apto após submeter-se aos exames médicos exigidos para a nomeação.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1

A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo
candidato das condições estabelecidas neste Edital.
5.2 As inscrições para o Concurso Público do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu - FOZHABITA serão
realizadas somente via internet. Não serão aceitas inscrições efetuadas de forma diferente da
estabelecida neste item.
5.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 8h do dia 17/05/2018 às 23h59min do
dia 17/06/2018, observado o horário oficial de Brasília – DF, por meio do endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
5.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas
para admissão no cargo, submetendo-se às normas expressas neste Edital;
b) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor estipulado nas
tabelas do item 3 deste Edital.
5.5 Não será permitido ao candidato, em hipótese alguma, alterar o cargo para o qual se inscreveu.
5.6 O candidato terá sua inscrição deferida pela empresa organizadora somente após o recebimento da
confirmação do banco referente ao pagamento de sua taxa de inscrição.
5.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da
inscrição.
5.8 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Formulário de Solicitação de Inscrição, bem
como a falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação
determinarão o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando,
em qualquer época, na eliminação automática do candidato, sem prejuízo das cominações legais
cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada após a nomeação do candidato, ele será exonerado do
cargo pelo Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu - FOZHABITA.
5.9 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária até a data de seu
vencimento. Caso o candidato não efetuar o pagamento do seu boleto até a data do vencimento,
deverá acessar o endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, imprimir a segunda via do
boleto bancário e realizar o pagamento até o dia 18 de junho de 2018. As inscrições realizadas com
pagamento após essa data não serão acatadas.
5.10 Em hipótese alguma, será processado qualquer registro de pagamento com data posterior à
estabelecida no subitem 5.9 deste Edital. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não
será devolvido em hipótese alguma, a não ser por anulação plena deste concurso.
5.11 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem
as pagas em depósito ou transferência bancária e, tampouco, as de programação de pagamento que
não sejam efetivadas.
5.12 O Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu - FOZHABITA e a empresa organizadora não se
responsabilizam por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica
dos computadores, falhas de comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, bem
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
6. DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
6.1
6.2
63

Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelas
normas deste Edital.
A solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Concurso Público será realizada somente via
internet.
Da Isenção – Doador de Sangue Fidelizado, nos termos da Lei Municipal nº 3.580/2009:
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6.3.1 Poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição somente ao candidato que comprovar ser doador
de sangue, nos termos da Lei Municipal nº 3.580/2009.
6.3.2 Considera-se, para obtenção do benefício, somente a doação de sangue promovida a órgão oficial, ou
a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município;
6.3.3 O candidato que desejar obter o benefício da isenção nesta modalidade deverá:
a) solicitar no período das 8h do dia 17/05/2018 às 23h59min do dia 20/05/2018, observado o horário
oficial de Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição,
disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso e anexar comprovante de
doação.
b) A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação de
documento expedido pela entidade coletora, que deverá ser anexada ao requerimento de isenção,
informando o número de doações e data;
c) Apresentar comprovante de doador voluntário de repetição, de no mínimo (02) duas vezes ao ano,
durante o período de 02 (dois) anos imediatamente anteriores ao concurso.
6.4 A documentação de que trata o subitem anterior deverá ser entregue na forma e no prazo do item 6.5
deste Edital;
6.5 Para obtenção da Isenção da Taxa de Inscrição, os documentos referentes às disposições do subitem
6.3.2 deste Edital deverão ser anexados no formulário de inscrição e obrigatoriamente encaminhados
via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) no período do dia 17/05/2018 ao dia 21/05/2018 em
envelope fechado endereçado à empresa organizadora com as informações abaixo:
DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à
UNESPAR campus de Paranavaí/PR
Caixa Postal 449
Paranavaí-PR
CEP: 87.701-970
Concurso Público do Instituto de Habitação
de Foz do Iguaçu - FOZHABITA
(SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO - DOADOR DE
SANGUE)
NOME DO CANDIDATO: XXXXXX
XXXXXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXXXXX
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX
6.6

O envio desta solicitação não garante ao candidato a Isenção. A solicitação será deferida ou indeferida
após criteriosa análise, obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade.
6.7 A exatidão dos documentos entregues é de total responsabilidade do candidato. Após a entrega, dos
documentos comprobatórios, não será permitida a complementação da documentação, nem mesmo
por meio de pedido de revisão e/ou recurso.
6.8 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 6.3.3 deste Edital;
d) não apresentar todos os documentos solicitados e/ou apresentá-los de forma incompatível com a
prevista neste Edital.
6.9 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax ou via correio
eletrônico.
6.10 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até o dia 24/05/2018 no endereço
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
6.11 O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá impetrar recurso
através do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso no período das 0h do dia
25/05/2018 às 23h59min do dia 28/05/2018 através do link – Recurso contra o Indeferimento do
Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição.
6.12 Se após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento do requerimento de isenção da
taxa, o candidato poderá acessar o endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso até às
23h59min do dia 17/06/2018, realizar uma nova inscrição, gerar o boleto bancário e efetuar o
pagamento até o seu vencimento para participar do certame.
6.12.1 O interessado que não tiver seu requerimento de isenção deferido e que não realizar uma nova
inscrição na forma e no prazo estabelecidos neste Edital estará automaticamente excluído do certame.
6.12.2 Os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já são considerados devidamente
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inscritos no Concurso Público e poderão consultar o status da sua inscrição no endereço eletrônico da
organizadora a partir do dia 24/05/2018.
7. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD)
7.1

Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada cargo
e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, desde que as atribuições do
cargo sejam compatíveis com a deficiência. As disposições deste Edital, referentes às Pessoas com
Deficiência são correspondentes às da Lei Federal nº 7.853/89, regulamentada pelo Decreto 3.298/99,
Decreto n° 5.296/2004, Lei Federal nº12.764/2012, regulamentada pelo Decreto nº 8.368/14, da Lei
Estadual 18.419/2015, Lei Estadual 16.945/2011, e demais normas que venham a ampliar o rol de
critérios para Pessoas com Deficiência.
7.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 7.1 deste edital resulte em número fracionado,
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20%
das vagas oferecidas por cargo, nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990.
7.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com
número de vagas igual ou superior a 5 (cinco).
7.1.3 No decorrer da validade do concurso, caso surja(m) vaga(s) nova(s) para o cargo que o candidato com
deficiência concorreu, o candidato com deficiência classificado em 1º lugar na lista de vagas
reservadas será convocado para ocupar a 5ª vaga aberta. Os demais candidatos classificados como
PCD serão convocados para ocupar a 21ª, a 41ª e a 61ª vagas e, assim sucessivamente, observada a
ordem de classificação e o número máximo de aprovados.
7.1.3.1 Se o candidato com necessidades especiais tiver uma classificação melhor na lista geral, ele será
nomeado por esta, permitindo-se o provimento do cargo, conforme subitem 7.1.3, por outra pessoa
com deficiência.
7.1.4 A compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo para o qual se inscreveu será declarada por
junta médica especial, perdendo o candidato o direito à nomeação caso seja considerado inapto para o
exercício do cargo.
7.2 A pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao
horário e ao local de aplicação da prova e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no
presente Edital.
7.3 São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298,
de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos
da Lei, as que se enquadram nas categorias de I a VI a seguir; e as contempladas pelo enunciado da
Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer,
em Seleção Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo
Decreto nº 5.296, de 2004);
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em
ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média,
com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de
habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
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g) lazer;
h) trabalho.
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.
VI - A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os
efeitos legais.
7.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:
7.4.1 Ao preencher o Formulário de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição ou o Formulário de
solicitação de Inscrição, conforme orientações dos itens 6 ou 7, respectivamente, deste Edital, declarar
que pretende participar do concurso como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o
tipo de deficiência que possui;
7.4.2 Enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 7.4.2.1 deste Edital, conforme
disposições do subitem 8.3 deste Edital;
7.4.2.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível e dispor
sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa
referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença - CID, com citação do
nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico
responsável por sua emissão. Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos
12 (doze) meses anteriores à data da realização da inscrição.
7.4.2.2 Não haverá devolução do laudo médico, tanto original quanto cópia autenticada, e não serão
fornecidas cópias desse laudo.
7.5 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado
como não portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla
concorrência. Nesses casos, o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
7.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e da
Legislação supracitada neste item, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com
deficiência será desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência.
7.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará
disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso a partir da data provável de 20/06/2018.
7.7.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como Pessoa com Deficiência (PcD) poderá impetrar
recurso, em formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso,
no período das 0h do dia 21/06/2018 às 23h59min do dia 22/06/2018, observado o horário oficial de
Brasília/DF.
7.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência (PcD), se aprovado no Concurso Público, terá seu
nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista específica dos candidatos aprovados para
pessoas com deficiência.
7.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, ela será
preenchida com estrita observância da ordem de classificação geral.
8. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E
CANDIDATA LACTANTE
8.1 Da Solicitação de Condição Especial para a Realização da Prova Objetiva:
8.1.1 O candidato que necessitar de condição especial durante a realização da prova objetiva, portador de
deficiência ou não, poderá solicitá-la conforme previsto no Decreto Federal nº 3.298/99.
8.1.2 As condições específicas disponíveis para a realização da prova são: prova em braile, prova ampliada
(fonte 25), fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de até
01 (uma) hora para realização da prova (somente para os candidatos portadores de deficiência).
O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização da prova, deverá
requerê-lo com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência, conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto no 3.298/99, no prazo estabelecido no
subitem 8.3 deste Edital.
8.1.3 Para solicitar condição especial, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição quais os recursos
especiais necessários;
b) enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, conforme disposições do subitem 8.3 deste
Edital.
8.1.3.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, dispor sobre
a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao
código correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID, justificando a condição
especial solicitada.
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8.2 Da Candidata Lactante:
8.2.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá:
a) solicitar esta condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção
lactante;
b) enviar certidão de nascimento do lactente (cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia
autenticada) que ateste essa necessidade, conforme disposições do subitem 8.3 deste Edital.
8.2.2 A candidata que necessitar amamentar deverá, obrigatoriamente, levar um acompanhante adulto no
dia da aplicação da prova objetiva, sob pena de ser impedida de realizar a prova na sua ausência.
O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente (a criança) em sala reservada para
amamentação. Contudo, durante a amamentação, é vedada a permanência de quaisquer pessoas que
tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata no local.
8.2.3 Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no
item 17, deste Edital, durante a realização do certame.
8.2.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente,
da sala de prova acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo adicional para a candidata
que necessitar amamentar, a título de compensação, durante o período de realização da prova.
8.2.5 Não será permitida a entrada do lactante e de seu acompanhante responsável após o fechamento dos
portões.
8.2.6 A candidata lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do lactente.
8.2.7 Não será permitida, em hipótese alguma, a permanência da lactente no local da realização da prova
objetiva sem a presença de um acompanhante adulto.
8.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens 7.4.2, 8.1.2, 8.1.3, alínea “b” e 8.2.1, alínea “b”
deste Edital deverão ser encaminhados, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento), até o dia
18/06/2018, em envelope fechado endereçado à empresa organizadora com as informações abaixo:
DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR campus de
Paranavaí/PR
Caixa Postal 449
Paranavaí-PR
CEP: 87.701-970
Concurso Público do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu FOZHABITA
(Laudo Médico/Condição Especial/Lactante)
Cargo: XXXXXXXXX
Número de Inscrição: XXXXXXXX
8.4

O envio desta solicitação não garante ao candidato a condição especial. A solicitação será deferida ou
indeferida após criteriosa análise, obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade.
8.5 O envio da documentação incompleta, fora do prazo definido no subitem 8.3 ou por outra via diferente
da estabelecida neste Edital, causará o indeferimento da solicitação da condição especial.
8.6 A empresa organizadora não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede.
8.7 Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento, laudo médico original ou cópia autenticada,
bem como quaisquer documentos enviados e não serão fornecidas cópias.
8.8 A empresa organizadora não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da
referida documentação ao seu destino.
8.9 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, a partir da data provável de 20/06/2018.
8.10 O candidato que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar recurso, em
formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, no período
das 0h do dia 21/06/2018 às 23h59min do dia 22/06/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF.
9. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
9.1

9.2

O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso e www.pmfi.pr.gov.br e publicado em Diário Oficial do município
de Foz do Iguaçu - PR, na data provável de 20/06/2018.
No edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla
concorrência, às vagas para pessoa com deficiência e dos candidatos solicitantes de condições
especiais para a realização da prova.
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O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, contados da data da divulgação da relação de candidatos inscritos, devendo, necessariamente
utilizar o sistema de interposição de recursos constante do endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
Não serão admitidos recursos fora do prazo, recursos interpostos de maneira diferente da estipulada
no item 18 deste Edital, recursos sem fundamentação ou interpostos utilizando termos desrespeitosos
ou ofensivos.

10. DAS FASES DO CONCURSO
10.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:
TABELA 10.1
NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO

- Motorista de
Veículos Leve I.

FASE

TIPO
DE
PROVA

10

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
2,00

VALO
R
TOTA
L
20,00

10

1,00

10,00

10

2,00

20,00

20
50

2,50
------------

50,00
100,00

Nº DE
QUESTÕ
ES

ÁREA DE
CONHECIMENTO

Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico e
Matemático
1ª
Objetiva
Conhecimentos
Específicos
Legislação de Trânsito
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

CARÁTER

ELIMINATÓRI
OE
CLASSIFICAT
ÓRIO
-------------

TABELA 10.2
NÍVEL MÉDIO
CARGO

- Assistente
Administrativo
Júnior;
- Agente Fiscal
Júnior.

FASE

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

Língua Portuguesa
15
Raciocínio
Lógico
e
15
Matemático
Noções de Informática
10
1ª
Objetiva
Estatuto do Servidor e
10
Legislações
Conhecimentos
30
Específicos
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
80
Prova de
Títulos e
2ª
De acordo com o item 15
------------Experiência
Profissional
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
1,00

VALOR
TOTAL

CARÁTER

15,00

0,60

9,00

0,60

6,00

1,00

10,00

2,00

60,00

----------

100,00

-------------

-------------

20,00

Classificatório

120,00

-------------

Eliminatório e
Classificatório

TABELA 10.3
NÍVEL SUPERIOR
CARGO
- Arquiteto
Júnior;
- Assistente
Social Júnior;
- Contador
Júnior;
- Engenheiro
Ambiental
Júnior;

FASE

TIPO
DE
PROVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO

Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico e
Matemático
Noções de Informática
1ª
Objetiva
Estatuto do Servidor e
Legislações
Conhecimentos
Específicos
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

VALOR
Nº DE
POR
VALOR
QUESTÕES QUESTÃO TOTAL
PONTO
15
1,00
15,00
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15

0,60

9,00

10

0,60

6,00

10

1,00

10,00

30

2,00

60,00

80

----------

100,00

CARÁTER

Eliminatório e
Classificatório

-------------
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------------Títulos
item 15
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
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30,00

30,00

Eliminatório e
Classificatório

-------------

10,00

Classificatório

140,00

-------------

VALOR
TOTAL

CARÁTER

TABELA 10.4
NÍVEL SUPERIOR
CARGO

15
10

1,50

15,00

10

3,00

30,00

05

3,00

15,00

05

3,00

15,00

10

3,00

30,00

05

3,00

15,00

10

3,00

30,00

05

3,00

15,00

05

3,00

15,00

80

----------

210,00

2ª

01

30,00

30,00

------

40,00

--------

10,00

Classificatório

290,00

-------------

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

Conhecimentos Específicos

- Procurador
Júnior.

Língua Portuguesa
Estatuto do Servidor e
Legislações
Direito
Administrativo
Direito Civil
Direito
Processual
Civil
Direito
1ª
Objetiva
Constitucional
Direito
do
Trabalho
e
Processo do
trabalho
Direito
Previdenciário
Direito Penal
Direito
Processual
Penal
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
2,00

FASE

3ª
4ª

Discursiva

De acordo com o item 13

Prática
De acordo com o item 14
-----Processual
Prova de
De acordo com o item 15
-----Títulos
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

30,00

Eliminatório e
Classificatório

------------Eliminatório e
Classificatório
Eliminatório e
Classificatório

10.2 Os conteúdos programáticos referentes à provas, objetiva, discursiva e prática processual são os
constantes do Anexo II deste Edital.
10.3 A prova objetiva será composta de 50 (cinquenta) questões para o cargo de nível fundamental e 80
(oitenta) questões para os cargos de nível médio e superior, distribuídas por áreas de conhecimento.
Cada questão da prova objetiva terá 4 (quatro) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1
(uma) alternativa correta, pontuadas conforme as Tabelas do item 10. Será atribuída pontuação 0
(zero) às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras
ou preenchidas a lápis.
10.4 Para ser classificado no Concurso Público, o candidato deverá obter 50% (cinquenta por cento) ou
mais no total das áreas de conhecimento da prova objetiva e ainda não obtiver nota 0 (zero) em
qualquer uma delas, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
11. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, DISCURSIVA E PRÁTICA
PROCESSUAL.
11.1 A prova objetiva (para todos os cargos), prova discursiva (para cargos de nível superior) e prática
processual (para o cargo de Procurador Júnior) serão aplicadas no Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes no
município, a empresa organizadora e a Comissão Especial do Concurso Público se reservam ao direito
de alocar os locais de prova em cidades próximas àquelas inicialmente determinadas para esse fim.
11.1.2 A empresa organizadora e a Comissão Especial do concurso Público, em hipótese alguma,
se responsabilizarão por qualquer ônus proveniente do deslocamento e da hospedagem dos
candidatos inscritos.
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11.2 As provas objetiva, discursiva e prática processual serão aplicada na data provável de 08 de julho de
2018, em horário e local a ser informado, por meio de edital disponibilizado no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso e no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.
11.2.1 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos e feriados.
Despesas provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do candidato.
11.3 O Cartão de Informação do Candidato com o local das provas deverá ser emitido no endereço
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, a partir de 28 de junho de 2018.
11.4 O local de realização das provas objetiva, discursiva e prática processual, constante do Cartão de
Informação, não será alterado, em hipótese alguma, a pedido do candidato.
11.5 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do
horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização das provas, munido de
caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, seu DOCUMENTO OFICIAL DE
IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e o Cartão de Informação do Candidato, impresso por meio do
endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
11.5.1 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas
Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações
Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal,
valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a
Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei Federal nº 9.503 art. 159, de 23/09/97.
11.5.2 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da
realização das provas objetiva, discursiva e prática processual e, ainda, ser submetido à
identificação especial, que consistindo na coleta de impressão digital.
11.6 Não haverá segunda chamada para as provas objetiva, discursiva e prática processual, portanto,
se o candidato estiver ausente por qualquer motivo, será eliminado do Concurso Público.
11.7 Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização das provas,
o candidato somente poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) minutos após o início das provas e,
em caso de ausência temporária em que o candidato ainda não tiver terminado a suas provas, deverá
fazê-lo acompanhado de um Fiscal. Excepcionalmente, nos casos de alteração psicológica e/ou
fisiológica temporária e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes
dos 60 (sessenta) minutos após o início das provas, poderá fazê-lo, desde que acompanhado de um
Fiscal.
11.8 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer
material de estudo ou leitura.
11.9 O horário de início das provas será o mesmo, ainda que realizada em diferentes locais.
11.10 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
a) realizar as provas sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que
contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura;
b) realizar as provas sem que sua inscrição esteja previamente confirmada;
c) ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso;
d) realizar as provas fora do horário ou espaço físico predeterminados;
e) comunicar-se com outros candidatos durante a realização das provas;
f) portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados no subitem
17.1.3 e 17.1.4 deste Edital.
11.11 É altamente contraindicado que o candidato leve qualquer dos objetos ou equipamentos relacionados
no item 17 deste Edital. Caso seja de extrema necessidade que o candidato porte algum desses
objetos, estes deverão ser obrigatoriamente acondicionados em envelopes de guarda de pertences
fornecidos pela empresa organizadora no dia das provas e conforme o previsto neste Edital.
Recomenda-se, nesses casos, que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo, assim,
que nenhum som será emitido, inclusive do despertador, caso esteja ativado.
11.12 A empresa organizadora não se responsabilizará pela guarda de quaisquer dos objetos pertencentes
aos candidatos, tampouco por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos
ocorridos durante a realização das provas, ou ainda por danos neles causados.
11.13 Não será permitida a entrada de candidatos no local de prova portando qualquer tipo de arma.
O candidato que estiver armado será encaminhado à Coordenação.
11.14 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de
prova, durante a realização das provas objetiva, discursiva e prática processual, salvo o previsto no
subitem 8.2.2 deste Edital.
11.15 A empresa organizadora poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos bem como
utilizar detectores de metais durante a realização das provas. Poderão, ainda, ser adotadas medidas
adicionais de segurança.
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11.16 Ao terminar as provas objetiva, discursiva e prática processual, o candidato entregará,
obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, suas Folha de Respostas da prova objetiva e da Versão Definitiva
das provas discursiva e prática processual devidamente preenchida e assinada.
11.16.1Ao término das provas objetiva, discursiva e prática processual, o candidato poderá anotar suas
respostas para posterior conferência, desde que isso seja feito no campo destinado para tal finalidade.
Qualquer outra anotação será considerada tentativa de fraude, sujeitando o candidato à eliminação do
certame, nos termos do item 17.1.6 deste Edital.
11.16.2O candidato deverá assinalar as respostas das questões da prova objetiva na Folha de
Respostas, preenchendo os alvéolos com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
11.16.3As marcações feitas na folha de respostas, diferente da orientação contida na capa do caderno de
questões e folhas de Respostas do candidato, tais como marcação rasurada, não preenchida
integralmente e feitas a lápis, ou ainda, danos provocados à folhas de resposta pelo ato de amassar,
molhar, dobrar, rasgar ou manchar, serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo que os
prejuízos advindos poderão impossibilitar a realização do processamento eletrônico, invalidando as
questões.
11.16.4Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas da prova objetiva e da Versão
Definitiva das provas discursiva e prática processual devido a erro do candidato.
11.17 O candidato poderá entregar suas Folhas de Respostas e deixar definitivamente o local de realização
das provas objetiva, discursiva e prática processual, somente depois de decorridos, no mínimo,
60 (sessenta) minutos do seu início, porém, não poderá levar consigo o Caderno de Questões.
11.18 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folha de Respostas da
prova objetiva e da Versão Definitiva das provas discursiva e prática processual e assinarem o termo
de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala.
11.19 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala até os
últimos 60 (sessenta) minutos que antecedem o encerramento das provas, conforme o período
estabelecido no subitem 11.22 deste Edital, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua
Folha de Respostas da prova objetiva e da Versão Definitiva das provas discursiva e prática
processual, devidamente preenchida e assinada.
11.20 O candidato que terminar suas provas não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que
ainda estiverem realizando-a.
11.21 A prova objetiva será composta de 50 (cinquenta) questões para o cargo de nível fundamental,
e 80 (oitenta) questões para os cargos de nível médio e superior, distribuídas por áreas de
conhecimento. Cada questão da prova objetiva terá 4 (quatro) alternativas, sendo que cada questão
terá apenas 1 (uma) alternativa correta, pontuadas conforme as Tabelas do item 10. Será atribuída
pontuação 0 (zero) às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada,
com rasuras ou preenchidas a lápis.
11.21.1A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, será distribuídas e avaliadas conforme as
tabelas do item 10 deste Edital.
11.21.2A prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório será distribuída e avaliada conforme o item
13 deste Edital.
11.21.3A prova prática processual de caráter eliminatório e classificatório será distribuída e avaliada
conforme o item 14 deste Edital.
11.22 As provas objetiva, discursiva e prática processual terão a duração de 5 (cinco) horas, incluído o
tempo de marcação nas Folha de Respostas da prova objetiva e da Versão Definitiva das provas
discursiva e prática processual. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para
a realização das provas em razão do afastamento de candidato da sala de prova.
11.23 Os espelhos da Folha de Respostas da prova objetiva e da Versão Definitiva das provas discursiva e
prática
processual
do
candidato
serão
divulgados
no
endereço
eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso, na mesma data da divulgação dos resultados da prova, ficando
disponível para consulta durante o prazo recursal.
11.24 Para ser classificado no Concurso Público, o candidato deverá obter 50% (cinquenta por cento) ou
mais no total das áreas de conhecimento da prova objetiva e ainda não obtiver nota 0 (zero) em
qualquer uma delas, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
12. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
12.1

12.2

O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados 01 (um) dia após a
aplicação das provas objetiva, no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso. Os
Cadernos de questões ficarão disponíveis para serem baixadas no período de 09/07/2018
a 20/07/2018.
Quanto ao gabarito preliminar e ao caderno de questões divulgados caberá a interposição de recurso,
devidamente fundamentado, nos termos do item 18 deste Edital.
www.pmfi.pr.gov.br
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13. DA PROVA DISCURSIVA
13.1 Para os cargos de Nível Superior o candidato deverá obter, no mínimo, a pontuação estabelecida no
subitem 11.24 deste Edital e estar classificado até o limite disposto na Tabela 13.1 para não ser
eliminado e ter sua prova discursiva corrigida, além de não ser eliminado por outros critérios
estabelecidos neste Edital.
13.1.1 Para não ser eliminado do Concurso Público e ter a Prova Discursiva corrigida, os candidatos inscritos
como Pessoa com Deficiência - PcD deverão atingir, no mínimo, a pontuação estabelecida no subitem
11.24, deste Edital e estar classificado até o limite disposto na Tabela 13.1, além de não ser eliminado
por outros critérios estabelecidos neste Edital.
13.1.2 Todos os candidatos empatados com o último colocado na prova objetiva, dentre o limite estabelecido
na Tabela 13.1 terão sua prova discursiva corrigida.
Tabela 13.1
NUMERO MÁXIMO DE
AVALIAÇÕES PARA CORREÇÃO
30ª (trigésima posição)
30ª (trigésima posição)
30ª (trigésima posição)
30ª (trigésima posição)
30ª (trigésima posição)
30ª (trigésima posição)

CARGOS
Arquiteto Júnior
Assistente Social Júnior
Contador Júnior
Engenheiro Ambiental Júnior
Engenheiro Civil Júnior
Procurador Júnior

13.2 A prova discursiva será composta por 01 (uma) questão, cujo objeto será a matéria constante Anexo II
– dos Conteúdos Programáticos - Conhecimentos Específicos.
13.3 A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
Tabela 13.2
ASPECTO
Conhecimento técnico-científico sobre a matéria
Atendimento ao tema proposto na questão
Clareza de argumentação/senso crítico
Utilização adequada da Língua Portuguesa

PONTUAÇÃO MÁXIMA
POR QUESTÃO
6
12
6
6

13.4 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero):
a) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de manuscrever em letra
ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
d) não apresentar as questões redigidas na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo,
outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos);
13.5 A correção da prova discursiva será realizada por uma Banca Examinadora, conforme os aspectos
mencionados da Tabela 13.2, da seguinte forma: será atribuída a nota máxima de 30,00 (trinta) pontos.
13.6 O candidato deverá obter 15 (quinze) pontos ou mais do total da pontuação prevista para a Prova
Discursiva, para não ser eliminado do concurso público.
13.7 A folha da VERSÃO DEFINITIVA será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva.
As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão
para a finalidade de avaliação da prova discursiva.
13.8 O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta da questão da prova
discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito
fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitida para a
elaboração de seu texto.
13.9 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução da
questão, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao examinando nesta fase.
13.10 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste
Edital.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XXI

Diário Oficial Nº 3.338 de 14 de Maio de 2018

Página 77 de 120

14. DA PROVA PRÁTICA PROCESSUAL
14.1 A Prova de Prática Processual será realizada para o cargo de Procurador Júnior.
14.1.1 Somente será corrigida a Prova de Prática Processual do candidato que obtiver a pontuação
estabelecida no subitem 11.24 (prova objetiva) e ter sido aprovado na prova discursiva, conforme o
item 13 (prova discursiva) deste edital, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos
neste edital.
14.1.1 Para não ser eliminado do Concurso Público e ter a Prova Prática Processual corrigida, os candidatos
inscritos como Pessoa com Deficiência - PcD deverão atingir, no mínimo, a pontuação estabelecida no
subitem 11.24 (prova objetiva), e ter sido aprovado na prova discursiva, conforme o item 13 (prova
discursiva) deste edital, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste edital.
14.2 Todos os candidatos aprovados na Prova Discursiva, dentre o limite disposto no tabela 14.1, terão sua
Prova de Prática Processual corrigida;
14.3 A Prova de Prática Processual destinada ao cargo de Procurador Júnior, consistirá na elaboração de
01 (uma) peça processual, cujo objeto será a matéria constante no Anexo II, dos Conteúdos
Programáticos – Conhecimentos Específicos.
14.4 A Prova de Prática Processual, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada considerando-se
os aspectos presentes na Tabela 14.1:
Tabela 14.1
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DA PROVA DE PRÁTICA PROCESSUAL
Aspectos:
Pontuação Máxima
1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria
10
2. Sistematização lógica
10
3. Nível de persuasão
10
4. Adequada utilização do vernáculo
10
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
40
14.4 A correção da Prova de Prática Processual será realizada pela Banca Examinadora, conforme os
aspectos mencionados na Tabela 14.1, cuja pontuação máxima será de 40 (quarenta) pontos.
14.4.1 O candidato deverá obter 20 (vinte) pontos ou mais, na Prova de Prática Processual, para ser
aprovado e não ser eliminado do concurso público.
14.5 A Prova de Prática Processual deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com
caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a
participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento
especial para a realização das provas.
14.5.1 Nenhuma das folhas de textos definitivos da Prova de Prática Processual poderá ser assinada,
rubricada ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a
identificação do candidato.
14.5.2 Quando da realização da Prova de Prática Processual, caso a peça processual exija assinatura, o
candidato deverá utilizar apenas o termo “Procurador Jurídico”. Ao texto que contenha outra assinatura
será atribuída nota 0 (zero), por se tratar de identificação do candidato em local indevido.
14.5.3 A VERSÃO DEFINITIVA será o único documento válido para a avaliação da Prova de Prática
Processual. O rascunho, no caderno da Prova de Prática Processual, será de preenchimento
facultativo e não valerá para a finalidade de avaliação da Prova de Prática Processual.
14.5.4 O candidato disporá de, no máximo, 150 (cento e cinquenta) linhas para elaborar a peça processual.
Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do
local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida para elaboração.
14.5.5 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução da
questão, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato nesta fase.
14.5.6 O material de uso permitido na Prova de Prática Processual será fornecido pela Fundação de Apoio à
Unespar Campus de Paranavaí, por meio de excertos de legislação.
14.6 O candidato terá sua Prova de Prática Processual avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a) não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
c) redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
d) não apresentar a peça processual ou o parecer redigido (a) na VERSÃO DEFINITIVA, ou entregá-la
em branco;
e) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
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f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo,
outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).
14.7 Quanto ao resultado da Prova de Prática Processual, caberá interposição de recurso nos termos do Item
18 deste Edital.
15. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
15.1 As provas de títulos e de Experiência Profissional, de caráter classificatório, será realizada para todos
os cargos.
15.1.1 Para os cargos de Agente Fiscal Júnior e Assistente Administrativo Júnior, serão convocados
para a prova de títulos e de Experiência Profissional os candidatos que obtiver a pontuação
estabelecida no subitem 11.24, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste
Edital.
15.1.2 Para os cargos de Arquiteto Júnior, Assistente Social Júnior, Contador Júnior, Engenheiro
Ambiental Júnior e Engenheiro Civil Júnior, serão convocados para a prova de títulos, os
candidatos que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 12.24, (prova objetiva), e no subitem
13.1(prova discursiva), além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
15.1.3 Para o cargo de Procurador Júnior, serão convocados para a prova de títulos, os candidatos que
obtiver a pontuação estabelecida no subitem 11.24, (prova objetiva), no subitem 13.1(prova discursiva)
e no subitem 14.1 (prova pratica processual), além de não ser eliminado por outros critérios
estabelecidos neste Edital.
15.1.4 Os candidatos não classificados dentro do limite disposto no subitem 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 não
serão convocados
para a prova de títulos e estarão automaticamente eliminados do concurso.
15.2 A relação dos candidatos habilitados para participar da Prova de Títulos, a data para preencher o
Formulário de Cadastro de Títulos e o período em que os títulos deverão ser enviados, serão
divulgados em edital próprio a ser publicado oportunamente.
15.2.1 Todos os documentos que se pretende pontuar deverão ser preenchidos numa única vez no
formulário de cadastro de títulos, conforme disposto nas Tabelas 15.1 e 15.2.
15.2.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o cadastramento dos títulos no site, o envio dos
documentos e a comprovação dos títulos.
15.3 Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos/experiência profissional
deverão:
a)
preencher o formulário de cadastro de títulos disponível no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso;
b)
após completado o preenchimento, imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter
uma para si e enviar a outra juntamente com os títulos cadastrados para avaliação via Sedex com AR
(Aviso de Recebimento) para o endereço informado nas etiquetas geradas:
DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR
Campus de Paranavaí/PR
Caixa Postal 449
Paranavaí-PR
CEP: 87.701-970
Concurso Público do Instituto de Habitação de Foz
do Iguaçu - FOZHABITA
- PROVA TÍTULOS NOME DO CANDIDATO: XXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXX
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX
15.4 A prova de títulos será avaliada numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, para os cargos de
Arquiteto Júnior, Assistente Social Júnior, Contador Júnior, Engenheiro Ambiental Júnior,
Engenheiro Civil Júnior e Procurador Júnior, de acordo com a Tabela 15.2 deste Edital;
15.4.1 A prova de títulos terá o valor máximo de 10 (dez) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos
apresentados seja superior a esse valor, conforme disposto na Tabela 15.2 deste Edital;
15.4.2A prova de títulos e Experiência Profissional será avaliada numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte)
pontos, para os cargos de Agente Fiscal Júnior e Assistente Administrativo Júnior de acordo com
a Tabela 15.1 deste Edital;
15.4.3 A prova de títulos terá o valor máximo de 20 (vinte) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos
apresentados seja superior a esse valor, conforme disposto na Tabela 15.1 deste Edital;
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15.5 Os documentos pertinentes à prova de títulos/experiência profissional deverão ser
apresentados em cópias legíveis de frente e verso, autenticadas por cartório competente.
15.6 Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de Especialização, Mestrado e
Doutorado, será aceito diploma ou certificado atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do Conselho Nacional de
Educação (CNE), ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE).
Também será aceita declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização
acompanhada do respectivo histórico escolar, do qual conste a carga horária do curso, as disciplinas
cursadas com as respectivas menções, a comprovação da apresentação e aprovação da monografia.
A declaração deverá também atestar que o curso atende às normas da Lei nº 9.394/1996, do CNE, ou
está de acordo com as normas do extinto CFE. Deverá constar ainda declaração da instituição de que
o curso cumpriu todas as disposições estabelecidas na Resolução CNE/CES 1 e indicação do ato legal
de credenciamento da instituição. Caso o histórico escolar ateste a existência de alguma pendência ou
falta de requisito de conclusão do curso, o certificado/declaração não será aceito.
15.7 Para os cursos de mestrado e doutorado concluídos no exterior será aceito apenas o diploma, desde
que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil e traduzido para a língua portuguesa por
tradutor juramentado.
15.8 Os certificados/declarações ou diplomas de pós-graduação, em nível de especialização lato sensu,
deverão conter a carga horária cursada.
15.9 Cursos de Atualização e/ou Aperfeiçoamento:
15.9.1 Comprovados mediante apresentação de certificado ou atestados expedidos pela entidade
realizadora; os cursos devem ser relacionados com a área de habilitação do cargo pretendido;
15.9.1.1 Realizados nos últimos 10 (dez) anos da data de publicação do edital.
15.10 Da Experiência Profissional:
15.10.1A comprovação de experiência profissional, na área do cargo a que concorre, será feita conforme os
casos que seguem:
15.10.2Experiência profissional em prestação de serviços para empresa/instituição privada e
autônomo:
a) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, das folhas que contenham
a identificação do trabalhador, número e série da CTPS, anotação do contrato do trabalho, alterações
de salário, ou onde conste, caso tenha ocorrido, mudança de função; ou b) declaração do empregador
onde conste a função exercida, o período (com início e fim) do contrato de trabalho, que ateste que o
candidato exerceu atividade na área do cargo a que concorre, com descrição das principais atividades
exercidas. A declaração deverá apresentar também as seguintes informações: nome empresarial ou
denominação social do emitente; endereço e telefones válidos; CNPJ e Inscrição Estadual;
identificação completa do profissional beneficiado; assinatura e identificação do emitente (nome
completo legível, acompanhado de função), com reconhecimento de firma.
15.10.3Experiência profissional em cargo público:
a) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, das folhas que contenham
a identificação do trabalhador, número e série da CTPS, anotação do contrato do trabalho, alterações
de salário, ou onde conste, caso tenha ocorrido, mudança de função; Caso o vínculo não seja por
CTPS, o candidato deve enviar cópia autenticada de contrato de trabalho; ou
b) certidão ou declaração do órgão público onde conste a função exercida, o período (com início e fim)
da atividade realizada, que ateste que o candidato exerceu atividade na área do cargo a que concorre,
com descrição das principais atividades exercidas. A certidão ou declaração deverá apresentar
também as seguintes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente; endereço e
telefones válidos; CNPJ e Inscrição Estadual; identificação completa do profissional beneficiado;
assinatura e identificação do emitente (nome completo legível, acompanhado de função).
15.10.4A certidão/declaração mencionada nas alíneas “b” dos subitens 15.10.2 e 15.10.3, deverá ser emitida
por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos
humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também
essa inexistência. Quando o órgão de pessoal possuir outro nome correspondente, a declaração
deverá conter o nome do órgão por extenso, não serão aceitas abreviaturas.
15.10.5Somente será considerada como experiência profissional pontuável aquela relacionada à área do
cargo a que o candidato concorre.
15.10.6Não serão considerados o tempo de estágio curricular, de monitoria, de bolsa de estudo, prestação
de serviços como voluntário ou cargos de comissão;
15.11 Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e
respectivos registros, e se deles constarem todos os dados necessários à identificação das
instituições, dos órgãos expedidores e à perfeita avaliação do documento.
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15.12 Não serão avaliados os documentos:
a) postados fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no edital de convocação para a prova
de títulos;
b) que não forem cadastrados no Formulário de Cadastro de Títulos e de Experiência Profissional;
c) cuja fotocópia esteja ilegível;
d) cuja cópia não esteja autenticada em cartório, bem como documentos gerados por via eletrônica
que não estejam acompanhados do respectivo mecanismo de autenticação;
e) sem data de expedição;
f)
de mestrado ou doutorado concluídos no exterior que não estejam revalidados por instituição
de ensino superior no Brasil e sem tradução juramentada.
15.13 Na avaliação dos documentos, os títulos apresentados que excederem ao limite máximo de pontos
estabelecido nas Tabelas 15.1 e 15.2 não serão considerados.
15.14 Não será admitida, sob hipótese nenhuma, o pedido de inclusão de novos documentos.
15.15 Os documentos apresentados não serão devolvidos em hipótese nenhuma, tampouco serão fornecidas
cópias dos mesmos.
15.16 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos
apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída, sem prejuízo das
cominações legais cabíveis.
15.17 Não serão aferidos quaisquer títulos e experiência professional diferentes dos estabelecidos na Tabela
15.1 e 15.2.
15.18 A relação dos candidatos com a nota obtida na prova de títulos será publicada em edital, através do
endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
15.19 Quanto ao resultado da prova de títulos, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado,
nos termos do item 18 deste Edital.
TABELA 15.1
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
CARGO: AGENTE FISCAL JÚNIOR E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JÚNIOR.
ITE
M

1º

TÍTULOS

PONTOS

Cursos de Atualização e/ou Aperfeiçoamento, comprovados
mediante apresentação de certificado ou atestado expedido pela
entidade realizadora; Os cursos devem ser relacionados com a área
de habilitação do cargo pretendido.
Realizados nos últimos 10 (dez) anos da data de publicação do
edital.

2º

Experiência profissional na área de atuação, devidamente
comprovada, sendo considerados os últimos 10 anos de registro do
candidato, a contar a partir da publicação deste edital.

20h a 40h
(0,50 por título)
41h a 60h
(1,50 por título)
61h a 80 h
(2,00 por título)
81h a 100h (2,50
por título)
Acima de101h
(3,00 por título)
Será atribuído
1(um)
ponto para cada
ano
de experiência
comprovada.

PONTUAÇ
ÃO
MÁXIMA
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

10,00

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
20,00
Observação: O candidato poderá apresentar os títulos e Experiência Profissional conforme
certificados especificados na tabela 15.1, desde que a somatória dos pontos por título não exceda a
pontuação máxima, total (20,00 pontos).
TABELA 15.2
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
ARQUITETO JÚNIOR, ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR, CONTADOR JÚNIOR, ENGENHEIRO AMBIENTAL
JÚNIOR, ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR E PROCURADOR JÚNIOR.
PONTUAÇÃ
ITEM
TÍTULOS
PONTOS
O MÁXIMA
Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título
4, 00
1º
4,00
de doutor) na área do cargo a que concorre. Também será aceito
(por título)
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certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado na
área do cargo a que concorre, desde que acompanhado de
histórico escolar.
Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título
de mestre) na área do cargo a que concorre. Também será aceito
3,00
2º
certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado na
3,00
(por título)
área do cargo a que concorre, desde que acompanhado de
histórico escolar.
Certificado de curso de pós-graduação em nível de
especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na área do
cargo a que concorre. Também será aceita a declaração de
1,00
3º
3,00
conclusão de pós-graduação em nível de especialização na área
(por título)
do cargo a que concorre, desde que acompanhada de histórico
escolar.
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
10,00
Observação: O candidato poderá apresentar os títulos conforme certificados especificados na tabela
15.2, desde que a somatória dos pontos por título não exceda a pontuação máxima, total (10,00
pontos).
16. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO
16.1 Será considerado aprovado no Concurso Público o candidato que obtiver a pontuação e a classificação
mínimas
exigidas para aprovação, nos termos deste Edital.
16.1.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final, observado o cargo em que
concorrem.
16.2 Para os cargos de Nível Fundamental: Motorista de Veículos Leves I a Nota Final dos candidatos
habilitados será igual à nota obtida na prova objetiva.
16.3 Para os cargos de Nível Médio: Agente Fiscal Júnior e Assistente Administrativo Júnior, a Nota
Final será igual à soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova de Títulos e Experiência
Profissional.
16.4 Para o cargo de Nível Superior: Arquiteto Júnior, Assistente Social Júnior, Contador Júnior,
Engenheiro Ambiental Júnior e Engenheiro Civil Júnior, a Nota Final será igual à soma das notas
obtidas na prova objetiva, Prova Discursiva, e na prova de títulos.
16.4.1 Para o cargo de Nível Superior: Procurador Júnior, a Nota Final será igual à soma das notas obtidas
na prova objetiva, Prova Discursiva, Prova Prática Processual e na prova de títulos.
16.5 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data
de publicação do resultado e classificação deste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único,
do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003).
a) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos;
b) obtiver maior pontuação em Estatuto do Servidor e Legislação, quando houver
c) obtiver maior pontuação em Legislação de Trânsito, quando houver;
d) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;
e) obtiver maior pontuação em Raciocínio Lógico – Matemático, quando houver;
f) obtiver maior pontuação em Noções de Informática, quando houver;
g) obtiver maior pontuação na Prova Discursiva, quando houver;
h) obtiver maior pontuação na Prova Prática Processual, quando houver;
i) obtiver maior pontuação na Prova de Títulos;
j) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na
alínea “a” deste subitem), considerando dia, mês, ano;
k) Sorteio Público.
16.6 O resultado final do Concurso Público será publicado por meio de 02 (duas) listagens, a saber:
a) Lista de Candidatos com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados
inscritos como Pessoa com Deficiência em ordem de classificação;
b) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como
Pessoa com Deficiência em ordem de classificação.
17. DA ELIMINAÇÃO
17.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
17.1.1 Não estiver presente na sala ou no local de realização das provas no horário determinado para o seu
início.
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17.1.2 For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato, utilizandose de material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter aprovação
própria ou de terceiros.
17.1.3 For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou de forma
diferente das orientações deste Edital:
a) Livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não
estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta;
b) Carteira de bolso, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné,
gorro etc.
17.1.4 For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou de forma
diferente das orientações do item 11.10 e 11.11 deste Edital, os itens abaixo descritos, que devem ser
obrigatoriamente acondicionados em envelope para guarda de pertences fornecido pela empresa
organizadora.
a) Equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets,
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho
similar; relógio de qualquer espécie, que emita ruídos e/ou sons.
17.1.5 Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as
autoridades presentes ou com os demais candidatos.
17.1.6 Fizer anotações de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os
permitidos.
17.1.7 Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal.
17.1.8 Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas.
17.1.9 Descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas.
17.1.10 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
17.1.11 Não permitir a coleta de sua assinatura ou da impressão digital durante a realização das provas.
17.1.12 For surpreendido portando qualquer tipo de arma e se negar a entregá-la à Coordenação.
17.1.13 Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
17.1.14Ausentar-se da sala antes do tempo determinado no subitem 11.17 ou portando o caderno de
questões da prova objetiva antes do tempo determinado no subitem 11.19.
17.1.15 Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização.
17.1.16Passar pela vistoria do detector de metal antes da entrada aos sanitários e estiver portando qualquer
objeto
relacionado nos subitens 17.1.3 e 17.1.4.
17.1.17Não obter 50% (cinquenta por cento) ou mais na prova objetiva e obter nota 0 (zero) nas áreas de
conhecimentos.
17.1.18Não atingir a pontuação mínima estabelecida neste edital para ser considerado habilitado em
quaisquer das fases do certame.
17.2 As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos, serão registradas em ata.
17.3 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de procedimento
ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.
18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
18.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Comissão Especial do Concurso
Público, no prazo de 02 (dois) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim
entendidos:
a) Contra o indeferimento da Isenção doador de sangue;
b) Contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial
e inscrição como Pessoa com Deficiência;
c) Contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar;
d) Contra o resultado da prova objetiva;
e) Contra o resultado da prova discursiva;
f)
Contra o resultado da prova pratica processual;
g) Contra o resultado da prova de títulos;
h) Contra a nota final e classificação dos candidatos.
18.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos
dos recursos no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, sob pena de perder o prazo
recursal.
18.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio disponível no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
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18.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente para o caso
previsto na alínea “c” do subitem 18.1, os recursos deverão estar acompanhados de citação da
bibliografia.
18.5 Especificamente para o caso previsto na alínea “c” do subitem 18.1, admitir-se-á um único recurso por
questão para cada candidato, não sendo aceitos recursos coletivos.
18.6 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas
objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.
18.7 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva,
o resultado será recalculado de acordo com o novo gabarito.
18.8 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a
todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.
18.9 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 18.1 deste Edital.
18.10 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora
do prazo estabelecido neste Edital não serão apreciados.
18.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente,
alterar-se a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou,
ainda, poderá acarretar a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a
aprovação.
18.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.
18.13 O prazo para a interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
18.14 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos
irreparáveis ao candidato.
18.15 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
18.16 Os recursos contra as questões da prova objetiva e gabarito preliminar serão analisados e somente
serão divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
18.16.1As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos, contra as demais fases do certame, ficarão
disponíveis
para
consulta
individual
do
candidato
no
endereço
eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso por 05 (cinco) dias, a contar da data de publicação do edital de
resultado a que se refere.
18.17 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio à UNESPAR, campus de Paranavaí, empresa
responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos,
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais.
19 DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
19.1 O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado
pelo Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu - FOZHABITA e publicado em Diário Oficial do Município
e nos endereços www.fundacaofafipa.org.br/concurso e www.pmfi.pr.gov.br, em duas listas, em ordem
classificatória e pontuadas: lista contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a dos
candidatos com deficiência, lista com classificação dos candidatos com deficiência.
20. DOS ATOS CONVOCATÓRIOS
20.1 Após a homologação a convocação para posse será publicada no Órgão Oficial do Município e no
endereço eletrônico oficial do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu - FOZHABITA,
www.pmfi.pr.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de
convocação que serão publicados.

21. DA CONVOCAÇÃO
21.1
A convocação dos candidatos aprovados, dentro do número de vagas previsto no edital, ocorrerá de
acordo com a necessidade, disponibilidade e conveniência do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu FOZHABITA, respeitando ordem de classificação e a vigência do Edital.
21.1.1 Até o encerramento da vigência do edital, deverão ser convocados todos os candidatos aprovados
dentro do
número de vagas ofertado para o respectivo cargo público, salvo no caso de prorrogação,
caso em que a convocação poderá ser postergada até o final de referido prazo.
21.2
O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação será considerado
como desistente e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado.
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21.3
A nomeação no cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial do FOZHABITA. O candidato
convocado
somente será nomeado ser for julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo.
Caso seja
considerado inapto para exercer o cargo, não será nomeado, perdendo automaticamente a
vaga, sendo
convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação.
21.3.1 Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos a perícia médica
para a verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do
cargo.
21.3.2 Caso a perícia médica conclua negativamente quanto à compatibilidade e habilitação do candidato
para o exercício do cargo, este não será considerado apto à nomeação e deixará sua vaga disponível para o
próximo
candidato na ordem de classificação.
21.4
Para nomeação e posse no cargo o candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital,
deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
b) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
c) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino;
d) Cópia do documento de Identificação;
e) Cópia do Cartão do CPF;
f)
Cópia do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo;
g) Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for
requisito do cargo;
h) 02 (duas) fotografias 3X4 recentes;
i) Cópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
j) Certidão Negativa Criminal, expedida pela Comarca onde reside;
k) Cópia do comprovante de residência;
l) Número do PIS/PASEP;
m) Outros documentos listados no momento do ato convocatório.
n) O candidato poderá optar uma única vez pelo final de lista, devendo preencher formulário próprio a
ser requisitado na Sede do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu – FOZHABITA e protocolar
impreterivelmente até o dia anterior ao exame admissional. Após o exame, não serão aceitos
pedidos de final de lista.
21.5 O candidato, após a convocação, deverá comparecer à Sede do Instituto de Habitação de Foz do
Iguaçu - FOZHABITA, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação do Edital de
nomeação, munido de documento de identidade original juntamente com os documentos citados no
item 4 e subitem 21.4.
22 DA NOMEAÇÃO
22.1 Serão nomeados, gradativamente, através do Diário Oficial do Município, os candidatos aprovados em
todas as etapas do concurso, para investidura no cargo e cumprimento do estágio probatório de três
anos.
22.1.1 O provimento dos cargos ficará a critério do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu - FOZHABITA e
obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação.
22.2 Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer ao local, dia e hora designados para
nomeação e início do estágio probatório.
22.3 Caberá o Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu - FOZHABITA a definição da data de nomeação dos
candidatos, não sendo permitida modificação desta data para qualquer fim que não seja necessidade e
conveniência da Administração.
22.4 A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou a prática
de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de nomeação do
candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não
estiver consumada a providência do evento que lhes diz respeito, circunstância que será mencionada
em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pelo Instituto de Habitação de Foz do
Iguaçu
FOZHABITA,
no
endereço
eletrônico
www.pmfi.pr.gov.br
e
www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
23.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar frequentemente as publicações de todos os
comunicados e Editais referentes ao Concurso Público de que trata este Edital, no endereço eletrônico
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do Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí www.fundacaofafipa.org.br e do Instituto
de Habitação de Foz do Iguaçu - FOZHABITA e www.pmfi.pr.gov.br.
23.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, ou
quando constatada a omissão ou declaração falsa de dados ou condições, ou ainda, irregularidade na
realização das provas, com finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação, mesmo que já tenha sido
divulgado o resultado deste Concurso
Público e embora o candidato tenha obtido aprovação,
levará à sua eliminação, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição,
após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
23.3 Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não
havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas
estabelecidas.
23.3.1 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de
realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de
divulgação estabelecidas neste Edital e nas demais publicações no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
23.4 Não haverá segunda chamada para quaisquer das fases do concurso, seja qual for o motivo da
ausência do candidato, nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos estipulados no
Cartão de Confirmação de Inscrição e Local de Provas, e os demais editais de convocação referentes
às fases deste Concurso Público.
23.4.1 O não comparecimento do candidato a qualquer das fases acarretará na sua eliminação do concurso
23.4.2 As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos, exceto a mencionada no subitem anterior,
serão registradas em ata conforme o item 17.2.
23.5 A inobservância por parte do candidato, de qualquer prazo estabelecido em convocação, será
considerada, em caráter irrecorrível, como desistência.
23.6 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso
Público, valendo,
para esse fim, a homologação publicada no Diário Eletrônico Oficial do
Município de Foz do Iguaçu, acessado pelo endereço eletrônico www.pmfi.pr.gov.br.
23.7 Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu - FOZHABITA e a Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus
de Paranavaí não se responsabilizam por despesas com viagens e estadia dos candidatos para
prestarem as provas deste Concurso Público.
23.7.1 Havendo alteração da data prevista, as provas de qualquer fase do certame poderão ocorrer em
sábados, domingos e feriados. Despesas provenientes da alteração de data serão de responsabilidade
do candidato.
23.8 A empresa organizadora não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a
este Concurso Público.
23.9 A Comissão do Concurso permanecerá constituída até a homologação do concurso.
23.10 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial poderá requerer a
alteração por meio de solicitação assinada pelo próprio candidato, pelo telefone (44) 3422-9352, ou por
meio do e-mail de atendimento ao candidato candidato@fafipa.org, anexando documentos que
comprovem tal alteração, com expressa referência ao Concurso nº 001/2018, Cargo e número de
Inscrição, até a data de publicação da homologação dos resultados. Após esta data, poderá requerer a
alteração junto a sede do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu - FOZHABITA – PR, situada à Rua
Quintino Bocaiúva, nº 595 Centro, CEP: 85851-130, Foz do Iguaçu – PR, no Protocolo Geral ou enviar
a documentação via SEDEX com AR para o mesmo endereço, aos cuidados do Departamento de
Gestão de Pessoal.
23.11 O Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu - FOZHABITA e a Fundação de Apoio à Unespar – Campus
de Paranavaí não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado;
b) endereço residencial desatualizado;
c) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas;
d) outras informações divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo candidato, tais como: dados
pessoais, telefones e documentos.
23.12 Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros
instrumentos similares, cujo teor não seja objeto de recurso apontado neste Edital.
23.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público em conjunto com a
empresa organizadora.
23.14 Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de
sua publicação.
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23.15 A impugnação deverá ser protocolada pessoalmente ou enviada, dentro do prazo estipulado,
via Sedex para o endereço da Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí,
Avenida Paraná, nº 794 A, 1º andar, Centro, CEP 87.705-190, Paranavaí/PR.
23.16 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2018.
Eduardo Luiz Teixeira da Silva
Diretor Superintendente

ANEXO I – DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01.001/2018
DOS REQUISITOS, CARGA HORÁRIA E ATRIBUIÇÕES
ARQUITETO JÚNIOR
Requisitos Mínimos: Ensino Superior em Arquitetura e Registro do órgão de Classe.
Carga Horária: 40 Horas semanais.
Sumário da Função: Elaborar, executar e dirigir projetos arquitetônicos de edifícios, interiores,
monumentos e outras obras, estudando características e preparando programas e métodos de trabalho e
especificando os recursos necessários, para permitir a construção, montagem e manutenção das
mencionadas obras.
Descrição da Função: Consultar os envolvidos, trocando impressões acerca do tipo, dimensões, estilo da
edificação, bem como sobre custos, materiais, duração e outros detalhes do empreendimento, para
determinar as características essenciais à elaboração do projeto; planejar as plantas e especificações do
projeto, aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e estéticos, para integrar elementos estruturais,
estéticos e funcionais dentro de um espaço físico; elaborar o projeto final, segundo sua capacidade
inventiva e obedecendo a normas, regulamentos de construção ou reforma de residências particulares,
conjuntos urbanos, edificações e outras obras; preparar previsões detalhadas das necessidades da
construção, determinando e calculando materiais, mão de obra e seus respectivos custos, tempo de
duração e outros elementos, para estabelecer os recursos indispensáveis a realização do projeto.
Consultar engenheiros, economistas, orçamentistas e outros especialistas, discutindo o arranjo geral das
estruturas e a distribuição dos diversos equipamentos, com vistas ao equilíbrio técnico funcional do
conjunto, para determinar a viabilidade técnica financeira do projeto; preparar plantas, maquetes e
estruturas de construções, determinando características gerais, pormenores, aspectos técnicos e estéticos
e escalas convenientes, para orientar a execução dos trabalhos e mostrar aparência da obra uma vez
terminada. Prestar assistência técnica as obras em construção, mantendo contatos contínuos com
projetistas, empreiteiros, fornecedores e demais responsáveis pelo andamento das mesmas, para
assegurar a coordenação de todos os aspectos do projeto e a observância às normas e especificações
contratuais. Planejar, orientar e fiscalizar os trabalhos de reforma e reparos de edifícios e outras obras
arquitetônicas; efetuar vistorias, perícias, avaliação de imóveis, arbitramento, emitir laudos e pareceres
técnicos, executar outras atribuições compatíveis com o cargo.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JÚNIOR
Requisitos Mínimos: Ensino médio Regular Completo. Curso de Informática com conhecimento em editor
de testos, planilha eletrônica e sistema operacional.
Carga Horária: 40 Horas semanais.
Sumário da Função: Desenvolver trabalhos nas diversas áreas de serviços administrativos, como
digitação, edição de textos e planilhas de cálculo, cópias, arquivos, cálculos, controles, elaboração de
relatórios e planilhas, atendimento ao público; elaborar estudos e normas de procedimentos; prestar
assessoramento à direção superior; emitir pareceres em assuntos relacionados com seu campo de
atividades; participar da elaboração do orçamento geral; acompanhar processos diversos, contribuindo com
o bom desempenho dos trabalhos realizados e atendimento das normas e práticas em vigor.
Descrição da Função: Executar trabalhos complexos à área administrativa que envolva a interpretação de
leis e normas administrativas, especialmente para fundamentar informações, incluindo-se, nestes, a
organização e orientação dos serviços de guarda e arquivo de documentos; elaborar ou verificar a exatidão
de quaisquer documentos; expedir certidões generalizadas e protocolos; coordenar, acompanhar e
controlar a execução das atividades da área, distribuindo os trabalhos, orientando quanto à forma de
realizá-los, analisando os resultados e inserindo alterações, a fim de atender prazos e padrões de
qualidade; participar da elaboração do orçamento geral, realizando levantamento dos projetos a serem
executados no período, materiais, instrumentos, equipamentos e mão de obra a ser empregada, projetando
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e calculando desembolso a cada mês, consolidando em planilhas e apresentando para aprovação da
Diretoria, a fim de possibilitar a previsão de necessidades para o período; elaborar e implantar normas,
procedendo ao levantamento, verificando a viabilidade de implantação através de repercussão nas áreas,
criando instrumentos de controle e prestando orientação, a fim de padronizar procedimentos e aumentar a
qualidade dos serviços prestados; prestar assessoramento técnico, organizando e coordenando trabalhos,
acompanhando resultados e cumprimento de objetivos, a fim de otimizar procedimentos; emitir pareceres
em assuntos relacionados com seu campo de atividade, analisando problemas, verificando variáveis e
implicações, consultando normas, bibliografia pertinente, a fim de possibilitar uma solução adequada à
questão; receber e montar os processos administrativos; coordenar e executar trabalhos relacionados com
a organização e atualização de arquivos; redigir atos administrativos, compatíveis com sua área de
atuação; auxiliar na aquisição e suprimento de material permanente e de consumo, divulgação de editais e
outras atividades correlatas; controlar, executar ou orientar o cadastramento de bens móveis e imóveis;
auxiliar na definição dos objetivos e no planejamento do órgão; executar atividades afetas à administração
de recursos humanos; secretariar autoridades; redigir expedientes relacionados as suas atribuições;
participar de projetos de pesquisa, levantamento de dados e diagnósticos; fornecer dados estatísticos e
elaborar relatórios; analisar atos e fatos técnicos e administrativos, apresentando soluções e alternativas;
participar da elaboração e execução de contratos e convênios; assegurar o correto cumprimento dos
processos envolvendo o Município, organizando e preparando documentos em geral, ordenando dados,
efetuando cálculo de valores, verificando sua exatidão, observando prazos de entrega e datas de
vencimento, e efetuando análises e conferências; realizar controle de documentos e materiais, recebendo,
protocolando, arquivando, registrando e encaminhando os mesmos, baseando-se em instruções e
procedimentos preestabelecidos, evitando extravios; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com
outras secretarias, outras entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos e orientações, fazendo
exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, para fins de formulação de
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; atender ao público interno e externo,
pessoalmente ou por telefone, prestando informações, anotando recados, recebendo correspondências e
efetuando encaminhamentos; operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; realizar,
sob orientação específica, coleta de preços e concorrências públicas e administrativas para aquisição de
material; receber o material dos fornecedores e conferir as especificações dos materiais, inclusive de
qualidade e quantidade, com os documentos de entrega; assistir a reuniões, quando solicitado, e elaborar
as respectivas atas; examinar empenhos de despesa e a existência de saldos nas dotações orçamentárias;
zelar pelos equipamentos sob sua guarda, comunicando à chefia imediata a necessidade de consertos e
reparos; executar outras atribuições compatíveis com o cargo.
AGENTE FISCAL JÚNIOR
Requisitos Mínimos: Ensino Médio Regular Completo. Carteira de Habilitação “A” ou “B” e curso de
informática em editor de texto, planilhas eletrônicas e sistema operacional.
Carga Horária: 40 Horas semanais.
Sumário da Função: Executar os serviços técnicos de fiscalização do FOZHABITA em diversas áreas,
verificando o cumprimento do Código de Obras, de Posturas, Lei de Zoneamento, Código Tributário,
Código de Defesa do Consumidor, Lei de Crimes Ambientais e outras normas legais, fazendo análise
preliminar de denúncias registradas e de ofício, entre outros, considerando a documentação e legislação
pertinente ao caso. Prestar atendimento aos munícipes, fornecendo informações, analisando processos,
realizando cálculos, emitindo pareceres e relatórios de acompanhamento e plantões, de modo a otimizar o
cumprimento da legislação vigente.
Descrição da Função: Verificar o cumprimento das legislações pertinentes; vistoriar, notificar e lavrar
autos de infração, interdições, apreensões, embargos, plantões fiscais, bem como termos de exames e
escrita, intimação, diligências, inspeções, verificações, levantamentos fiscais no que couber; informar as
situações constatadas durante o atendimento de reclamações da população, solicitações e processos
administrativos e judiciais em que seja necessária a verificação in loco; prestar atendimento aos cidadãos e
profissionais para esclarecimento de dúvidas relacionadas à legislação vigente acerca do Sistema
Habitacional no Brasil; produzir e encaminhar relatórios aos órgãos federais e estaduais; executar os
serviços de vistoria técnica nos imóveis prediais e territoriais e outros; auxiliar no cálculo de impostos e
taxas municipais relacionadas ao Sistema de Habitação; participar em parceria com os diversos órgãos de
segurança, na fiscalização de estabelecimentos; realizar vistorias em estabelecimentos comerciais,
prestadores de serviços, industriais e profissionais autônomos localizados em locais proibidos e não
permitidos nos Conjuntos Habitacionais; vistoria para a carta de habitação; auxiliar a Defesa Civil em
serviços de inspeção e notificação para interdição de imóveis em situação de risco; elaborar relatórios,
planilhas, efetuar cálculos, preenchimentos de formulários diversos, proceder a controles diversos, emitir
pareceres e avaliações necessárias, para o bom desenvolvimento das tarefas; participar de comissões
relacionadas às áreas de atuação; preparar relatórios acerca dos serviços executados e fiscalizações
efetuadas, alimentando com informações o sistema, sobre as fiscalizações, a fim de acompanhar,
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controlar, bem como prestar contas dos serviços executados; coibir possíveis irregularidades e
proporcionar informações para o cumprimento das normas inerentes ao melhoramento do serviço e que
vier a manter os anseios e proteção, resguardados e ressalvados os direitos legais; demonstrar
comportamento ético e funcional; prestar orientação ao morador visando ao exato cumprimento da
legislação; intimar o morador, para comparecer ao FOZHABITA; elaborar relatórios e boletins estatísticos
de produção; realizar outras diligências e inspeções exigidas pelo serviço; exercer ou executar outras
atividades ou encargos que lhe sejam determinados por lei ou ato regular emitido por autoridade
competente, executar outras atribuições compatíveis com o cargo.
ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR
Requisitos Mínimos: Ensino Superior em Serviços Social e Registro do órgão de Classe.
Carga Horária: 40 Horas semanais.
Sumário da Função: Prestar serviços de âmbito social do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu,
identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e
aplicando métodos e processos básicos do serviço social, para prevenir ou eliminar desajustes de natureza
biopsicossocial e promover a integração ou reintegração das pessoas à sociedade.
Descrição da Função: Aconselhar e orientar os indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional,
baseando-se no conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do comportamento das pessoas e aplicando
a técnica do serviço social de casos, para possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades e conseguir
o seu ajustamento ao meio social; promover a participação consciente dos indivíduos em grupos,
desenvolvendo suas potencialidades; desenvolver a consciência social do indivíduo, aplicando a técnica do
serviço social de grupo aliada à participação em atividades comunitárias, para atender às aspirações
pessoais desse indivíduo e interrelacioná-lo ao grupo; programar a ação básica de uma comunidade nos
campos social, médico e outros, valendo-se da análise de recursos e das carências socioeconômicas dos
indivíduos e da comunidade em estudo, para possibilitar a orientação adequada da clientela e o
desenvolvimento harmônico da comunidade; para evitar a reincidência do ato antissocial e permitir sua
reintegração na sociedade; articular-se com profissionais especializados em outras áreas relacionadas a
problemas humanos, intercambiando informações, a fim de obter subsídios para elaboração de diretrizes,
atos normativos e programas de ação social referentes a campos diversos de atuação, como orientação e
reabilitação profissional, desemprego, amparo a inválidos, acidentados e outros. Prestar serviços sociais
orientando indivíduos, famílias, comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e
legislação), serviços e recursos sociais. Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais
em diferentes áreas de atuação profissional (infância, seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e
outras). Atuar em atividades de acompanhamento, assessoramento, planejamento, elaboração,
coordenação, pesquisa e execução de programas habitacionais, executar outras atribuições compatíveis
com o cargo.
CONTADOR JÚNIOR
Requisitos Mínimos: Ensino Superior em Contabilidade e Registro no Conselho de Classe.
Carga Horária: 40 Horas semanais.
Sumário da Função: Organizar e dirigir os trabalhos inerentes a contabilidade, planejando,
supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências
legais e administrativas, para apurar os elementos necessários a elaboração orçamentária e ao controle.
Descrição da Função: Planejar o sistema de registros e operações das necessidades administrativas e as
exigências legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário; supervisionar os trabalhos de
contabilização de documentos, analisando-os e orientando seu procedimento, para assegurar a
observância do plano de contas adotado; inspecionar regularmente a escrituração dos livros comerciais e
fiscais, verificando se os registros efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem, para
fazer cumprir as exigências legais e administrativas; controlar e participar dos trabalhos de análise e
conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, localizando e emendando os possíveis erros,
para assegurar a correção das operações contábeis; proceder e orientar a classificação e avaliação de
despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços pertinentes; organizar e
assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar
resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira do FOZHABITA; proceder a
alimentação do sistema de informações do Tribunal de Contas do Paraná, para fins de prestação de
contas; preparar a declaração para dar atendimento ao fisco, segundo a legislação que rege a matéria;
elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da FOZHABITA, apresentando
dados estatísticos e pareceres técnicos, estudos e estimativa de impacto orçamentário-financeiro para
fornecer os elementos contábeis, administrativos e orçamentários, dando pareceres à luz das ciências e
das práticas contábeis, a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação
nos referidos setores; realizar trabalhos de auditoria contábil; realizar perícias e verificações judiciais ou
extrajudiciais; planejar sistema de registros e operações, atendendo as necessidades administrativas e as
exigências legais. Supervisionar os trabalhos de contabilização de documentos, analisando-os e orientando
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seu processamento. Inspecionar regularmente a escrituração dos livros comerciais e fiscais, verificando
registros efetuados e documentos que deram origem. Orientar a classificação e avaliação de despesas,
examinando sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços. Supervisionar os cálculos de
reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações e executar
outras atribuições compatíveis com o cargo.
ENGENHEIRO AMBIENTAL JÚNIOR
Requisitos Mínimos: Ensino Superior engenharia Ambiental, registro no órgão de Classe.
Carga Horária: 40 Horas semanais.
Sumário da Função: Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia ambiental, sistemas de água e
esgoto e outros relativos ao Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu, estudando as características e
preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar o
adequado desenvolvimento ambiental dos projetos, manutenção e reparo dos aspectos ambientais das
obras mencionadas e assegurar os padrões técnicos ambientais exigidos.
Descrição da Função: Atender as condicionantes ambientais, para a obtenção das licenças de instalação
da obra e operação do sistema e outras medidas previstas no plano de controle ambiental para
implantação do empreendimento. Avaliar e emitir pareceres referentes aos relatórios das atividades
ambientais; apoiar na fiscalização e supervisão das atividades previstas nos estudos ambientais,
especialmente na implantação das medidas mitigadoras de impacto ambiental, implantadas ou em
implantação no perímetro da obra; manter, no período de execução das obras, entendimento com os
órgãos ambientais do Estado e do Município, na condução de assuntos de interesse do projeto. Primar pelo
desenvolvimento equilibrado dos ecossistemas terrestres e aquáticos objeto de obras do FOZHABITA.
Examinar qualitativa e quantitativamente as modificações introduzidas no mesmo espaço físico territorial do
Município, o grau de adaptabilidade biológica ou tecnológica da população nesta evolução, verificando o
desenvolvimento econômico e urbano, seja através de interferências no meio, seja no processo
tecnológico; participar de auditorias ambientais; desenvolver gestão e planejamento ambiental; verificar as
redes de saneamento, analisando os riscos ambientais provocados; coordenar promover e orientar
programas e campanhas que visem conscientizar a população sobre questões que envolvem a interação
dos fatores ambientais do desenvolvimento tecnológico da comunidade; intervir nos processos de
produção, aliado ao conhecimento real das imposições legais, tecnológicas e metodologias auxiliares
relativas a resolução e prevenção de problemas ambientais; Elaborar projetos ou planos de manejo e
recuperação de recursos e ambientes degradados do FOZHABITA, a fim de promover sua adequada
utilização, quando solicitado; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e
demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; Analisar e
dar parecer sobre a aprovação de plantas projetadas em áreas que incidam limitações ambientais nos
projetos do FOZHABITA; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas
ao seu cargo.
ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR
Requisitos Mínimos: Ensino Superior em Engenharia Civil e Registro do Órgão de Classe
Carga Horária: 40 Horas semanais.
Sumário da Função: Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativos aos projetos
habitacionais, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e demais dados
requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo das obras mencionadas e
assegurar os padrões técnicos exigidos.
Descrição da Função: Proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando
o projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado
para construção; calcular os esforços e deformações previstas na obra projetadas ou que afetem a mesma,
consultando tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga calculada,
pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, para apurar a natureza dos
materiais que devem ser utilizados na construção; consultar outros especialistas, como engenheiros
mecânicos, eletricistas e químicos, arquitetos de edifícios e arquitetos paisagistas, trocando informações
relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas
à obra a ser executada. Elaborar o projeto da construção, preparando plantas e especificações da obra,
indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando um
cálculo aproximado dos custos, a fim de apresentá-lo ao Diretor Superintendente do FOZHABITA para
aprovação; preparar o programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios
que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras.
Dirigir a execução e projetos, acompanhando e orientando as operações à medida que avançam as obras,
para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e segurança recomendados;
executar outras atribuições compatíveis com o cargo.
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MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES I
Requisitos Mínimos: Ensino Fundamental Completo e Carteira de Habilitação “c” e Experiência mínimo de
06(seis) meses.
Carga Horária: 40 Horas semanais.
Sumário da Função: Dirigir veículos leves do FOZHABITA, próprios ou contratados, transportando
pessoas e/ou transportando e entregando materiais e equipamentos. Promover a manutenção do veículo
sob sua responsabilidade, conservando-os em perfeitas condições de aparência, segurança e
funcionamento. Observar as normas do Código Nacional de Trânsito (CONTRAN).
Descrição da Função: Dirigir automóveis, caminhonetes, caminhões pequenos e demais veículos de
transporte de passageiros e cargas; verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes
de sua utilização: pneus, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de
combustível, etc. solicitando as providências necessárias para o seu perfeito funcionamento; verificar se a
documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do
término da tarefa; zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou
solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros, dos transeuntes e de outros
veículos; orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e
evitar danos aos materiais transportados; zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de
portas e o uso de cintos de segurança. Efetuar o registro de saídas e chegadas do veículo, registrando em
ficha própria os horários, quilometragem, percurso realizado e outras informações, para fins de controle.
Realizar a troca de pneus, quando necessário, utilizando ferramentas próprias e providenciando os
consertos respectivos. Manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à
manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo.
Realizar pequenos reparos de emergência quando necessário. Elaborar, periodicamente, mapa
demonstrativo de utilização do veículo, especificando em formulário próprio a quilometragem rodada,
serviços executados e outros dados necessários. Conduzir o veículo até o local determinado, após o final
da jornada de trabalho. Obedecer, na íntegra, a legislação de trânsito vigente. Desempenhar outras
atividades correlatas.
PROCURADOR JÚNIOR
Requisitos Mínimos: Ensino Superior em Direito e Registro no Conselho de Classe (OAB).
Carga Horária: 40 Horas semanais.
Sumário da Função: Representar em juízo ou fora dele o FOZHABITA, nas ações em que esta for autora,
ré ou interessada, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentando
recursos em qualquer instância, comparecendo a audiência em outros atos, para defender direito ou
interesses.
Descrição da Função: Estudar a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis,
jurisprudências e outros documentos, para adequar os fatos à legislação, aplicável; complementar ou
apurar as informações levantadas, inquirindo o cliente, as testemunhas e outras pessoas tomando
medidas, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação; preparar a defesa ou acusação,
arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o procedimento adequado, para apresentá-lo em juízo;
acompanhar o processo em todas as suas fases, requerendo seu andamento através de petições
específicas, para garantir seu trâmite legal até decisão final do litígio; representar a parte de que é
mandátaria em juízo, comparecendo às audiências e tomando sua defesa, para pleitear uma decisão
favorável; redigir ou elaborar documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre
questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal ou outras, aplicando a
legislação, formar terminologia adequada ao assunto em questão, para utilizá-los na defesa do
FOZHABITA; orientar o FOZHABITA com relação aos seus direitos e obrigações legais; prestar serviços de
consultoria jurídica junto ao FOZHABITA, executar outras atribuições compatíveis com o cargo.

ANEXO II – DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01.001/2018
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ARQUITETO JÚNIOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias
centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de
coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros
vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos,
significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e
subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo
de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
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Raciocínio Lógico e Matemático: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria
básica. Conjuntos numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de
pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações.
Numeração. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas.
Noções de Informática: Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais
softwares utilitários (compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo,
visualizadores de imagem, antivírus). Identificação e manipulação de arquivos. Backup de arquivos.
Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento
HDs, CDs e DVDs). Periféricos de computadores. Ambientes operacionais: utilização dos sistemas
operacionais Windows XP Profissional, Windows 7 e Windows 10. Utilização dos editores de texto
(Microsoft Word e LibreOffice Writer). Utilização dos editores de planilhas (Microsoft Excel e LibreOffice
Calc). Utilização do Microsoft PowerPoint. Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook.
Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web, mecanismos de
busca na Web. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Segurança na
internet; vírus de computadores; Spyware; Malware; Phishing. Transferência de arquivos pela internet.
Legislação: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Foz do Iguaçu (Lei Municipal nº 4573/2017),
Lei Municipal nº 4.609, de abril de 2018 e Constituição Federal de 1988 – Dos princípios fundamentais, Dos
Direitos e Garantias Fundamentais, Dos Direitos Sociais, Da Nacionalidade, Dos Direitos Políticos, Da
Administração Pública, Dos Servidores Públicos.
Conhecimentos Específicos: Urbanismo e Meio Ambiente. Densidade urbanística; Legislação ambiental
e urbanística, estadual e federal; Estatuto da Cidade - diretrizes gerais da política urbana - Lei n° 10.257,
de 10/07/2001 e Lei Federal n° 6.766/79; Mercado Imobiliário; Sustentabilidade e suas aplicações
projetuais no urbanismo e paisagismo (Agenda 21 e Agenda Habitat); Projeto paisagístico: Paisagismo de
jardins e grandes áreas; Arborização urbana, equipamentos e mobiliários urbanos. Projeto de Arquitetura;
Linguagem e metodologia do projeto de arquitetura: concepção e desenvolvimento do projeto arquitetônico
em suas diferentes fases (do estudo preliminar ao projeto executivo); Métodos e técnicas de desenho e
projeto; Noções de representação gráfica digital: AutoCAD e Sketch-up; Adequação do edifício às
características geoclimáticas do sítio e do entorno urbano; Domínios Público e Privado; Programação de
necessidades físicas das atividades e dimensionamento básico; Ergonomia; Sustentabilidade e suas
aplicações no projeto de Arquitetura; Normas de acessibilidade para portadores de deficiências físicas;
Normas de prevenção de incêndio e segurança. Edificações: Topografia: relevo, cortes, aterros, taludes
naturais e arrimadas, lotes e construções vizinhas; Materiais e técnicas de construção: Especificações de
materiais e acabamentos; Sistemas construtivos; Técnicas retrospectivas; Sistemas estruturais: madeira,
concreto, metálico; Fundações; Noções básicas de instalações: hidráulica, elétrica, incêndio, segurança,
luminotécnica, cabeamento lógico, ar condicionado, gás, águas pluviais; Conforto térmico e acústico;
Iluminação natural e artificial; Eficiência energética e automação predial. Fiscalização e Gerenciamento:
Prática profissional; Compatibilização de projetos complementares; Caderno de encargos; Orçamento:
levantamento de quantitativos, composição de custos; Planejamento da obra e controle físico-financeiro;
Acompanhamento e fiscalização de obras e serviços e gerais.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JÚNIOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias
centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de
coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros
vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos,
significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas; Concordâncias nominal e
verbal; Pontuação; Uso dos porquês.
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens,
sequências (com números, com figuras e com palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições,
conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos, Regra de Três e Porcentagem.
Noções de Informática: Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais
softwares utilitários (compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo,
visualizadores de imagem, antivírus). Identificação e manipulação de arquivos. Backup de arquivos.
Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento
HDs, CDs e DVDs). Periféricos de computadores. Ambientes operacionais: utilização dos sistemas
operacionais Windows XP Profissional, Windows 7 e Windows 10. Utilização dos editores de texto
(Microsoft Word e LibreOffice Writer). Utilização dos editores de planilhas (Microsoft Excel e LibreOffice
Calc). Utilização do Microsoft PowerPoint. Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook.
Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web, mecanismos de
busca na Web. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Segurança na
internet; vírus de computadores; Spyware; Malware; Phishing. Transferência de arquivos pela internet.
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Legislação: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Foz do Iguaçu (Lei Municipal nº 4573/2017),
Lei Municipal nº 4.609, de abril de 2018 e Constituição Federal de 1988 – Dos princípios fundamentais, Dos
Direitos e Garantias Fundamentais, Dos Direitos Sociais, Da Nacionalidade, Dos Direitos Políticos, Da
Administração Pública, Dos Servidores Públicos.
Conhecimentos Específicos: A natureza das organizações. Estrutura organizacional. Gestão pela
qualidade. Mudança e inovação. Planejamento, Organização, Direção e Controle como parte integrante do
processo administrativo. Gestão por processos. Sistema de Informação de Recursos Humanos:
organização e controle de dados de pessoal. Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação
corporativa. Elementos da comunicação, comunicação corporativa e comunicação no ambiente de trabalho.
Trabalho em Equipe. Noções de relações humanas e conflito. Organização do ambiente de trabalho.
Qualidade em Atendimento. Noções de administração de materiais. Noções de controle orçamentário.
Noções básicas de Administração Financeira. Elementos da comunicação. Noções básicas de logística.
Atividades de protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Gestão de
arquivos. Documentação: tipos de correspondências e documentos.
AGENTE FISCAL JÚNIOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias
centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de
coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros
vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos,
significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas; Concordâncias nominal e
verbal; Pontuação; Uso dos porquês.
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens,
sequências (com números, com figuras e com palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições,
conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos, Regra de Três e Porcentagem.
Noções de Informática: Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais
softwares utilitários (compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo,
visualizadores de imagem, antivírus). Identificação e manipulação de arquivos. Backup de arquivos.
Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento
HDs, CDs e DVDs). Periféricos de computadores. Ambientes operacionais: utilização dos sistemas
operacionais Windows XP Profissional, Windows 7 e Windows 10. Utilização dos editores de texto
(Microsoft Word e LibreOffice Writer). Utilização dos editores de planilhas (Microsoft Excel e LibreOffice
Calc). Utilização do Microsoft PowerPoint. Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook.
Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web, mecanismos de
busca na Web. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Segurança na
internet; vírus de computadores; Spyware; Malware; Phishing. Transferência de arquivos pela internet.
Legislação: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Foz do Iguaçu (Lei Municipal nº 4573/2017),
Lei Municipal nº 4.609, de abril de 2018, Lei Municipal Complementar nº 276 de novembro de 2017 e
Constituição Federal de 1988 – Dos princípios fundamentais, Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Dos
Direitos Sociais, Da Nacionalidade, Dos Direitos Políticos, Da Administração Pública, Dos Servidores
Públicos.
Conhecimentos Específicos: Conhecimento da legislação sobre zoneamento, loteamento e o código de
obras e posturas; conhecimentos de elaboração de correspondências, protocolos e notas fiscais; regras de
comportamento no ambiente de trabalho; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário
com o público interno e externo e colegas de trabalho; zelo pelo patrimônio público; noções de controle de
estoque de materiais nas obras particulares; conhecimento sobre a concessão de habite-se para moradia e
funcionamento de prédios residenciais, comerciais e industriais; conhecimento sobre o funcionamento de
bares, lanchonetes, restaurantes e casas de shows; noções sobre as normas de vigilância sanitária;
definições, políticas e cuidados éticos da profissão de fiscal.
ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias
centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de
coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros
vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos,
significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e
subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo
de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Raciocínio Lógico e Matemático: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria
básica. Conjuntos numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de
pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações.
Numeração. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas.
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Noções de Informática: Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais
softwares utilitários (compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo,
visualizadores de imagem, antivírus). Identificação e manipulação de arquivos. Backup de arquivos.
Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento
HDs, CDs e DVDs). Periféricos de computadores. Ambientes operacionais: utilização dos sistemas
operacionais Windows XP Profissional, Windows 7 e Windows 10. Utilização dos editores de texto
(Microsoft Word e LibreOffice Writer). Utilização dos editores de planilhas (Microsoft Excel e LibreOffice
Calc). Utilização do Microsoft PowerPoint. Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook.
Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web, mecanismos de
busca na Web. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Segurança na
internet; vírus de computadores; Spyware; Malware; Phishing. Transferência de arquivos pela internet.
Legislação: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Foz do Iguaçu (Lei Municipal nº 4573/2017),
Lei Municipal nº 4.609, de abril de 2018 e Constituição Federal de 1988 – Dos princípios fundamentais, Dos
Direitos e Garantias Fundamentais, Dos Direitos Sociais, Da Nacionalidade, Dos Direitos Políticos, Da
Administração Pública, Dos Servidores Públicos.
Conhecimentos Específicos: Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social e
dimensão política da profissão (projeto ético-político da profissão); Estado, questão social, políticas sociais
públicas, cidadania e direitos sociais no Brasil; Instrumentalidade no Serviço Social: instrumentos e
técnicas de intervenção, abordagem individual e coletiva, em Redes de Proteção e trabalho social com
Famílias, estudo de caso, técnicas de entrevistas, elaboração de relatórios, laudos e pareceres. Trabalho
em equipes Interdisciplinar e Multidisciplinar. O planejamento em Serviço Social: programas e projetos
sociais (do processo de elaboração à avaliação de programas e projetos sociais).
Lei 8742/93 – LOAS (Lei orgânica da Assistência Social) e Lei 12435/2011 – Lei do “ SUAS”.
PNAS – Política nacional de Assistência Social – Resolução 145 de 2004 do CNAS – conselho nacional de
assistência social.
Lei 8662/93 – Código de Ética do Assistente Social.
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – Resolução 109/2009 e 013/2014 do CNAS –
Conselho Nacional de Assistência Social.
NOB SUAS/2012 – resolução 033/2012 do CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social.
Lei 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
Lei 10741/2003 – Estatuto do Idoso.
Lei 11340/2006 – lei “Maria da Penha”.
Lei 13146/2015 – Estatuto da pessoa com deficiência.
Lei 12.594/2012 - Lei do SINASE (sistema nacional de atendimento socioeducativo).
Decreto 7053/2009 – Política Nacional para população em situação de rua.
CONTADOR JÚNIOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias
centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de
coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros
vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos,
significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e
subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo
de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Raciocínio Lógico e Matemático: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria
básica. Conjuntos numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de
pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações.
Numeração. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas.
Noções de Informática: Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais
softwares utilitários (compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo,
visualizadores de imagem, antivírus). Identificação e manipulação de arquivos. Backup de arquivos.
Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento
HDs, CDs e DVDs). Periféricos de computadores. Ambientes operacionais: utilização dos sistemas
operacionais Windows XP Profissional, Windows 7 e Windows 10. Utilização dos editores de texto
(Microsoft Word e LibreOffice Writer). Utilização dos editores de planilhas (Microsoft Excel e LibreOffice
Calc). Utilização do Microsoft PowerPoint. Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook.
Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web, mecanismos de
busca na Web. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Segurança na
internet; vírus de computadores; Spyware; Malware; Phishing. Transferência de arquivos pela internet.
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Legislação: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Foz do Iguaçu (Lei Municipal nº 4573/2017),
Lei Municipal nº 4.609, de abril de 2018 e Constituição Federal de 1988 – Dos princípios fundamentais,
Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Dos Direitos Sociais, Da Nacionalidade, Dos Direitos Políticos,
Da Administração Pública, Dos Servidores Públicos.
Conhecimentos Específicos: Contabilidade Geral: Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade;
Sistematização e contabilização das operações comerciais; Sistematização e contabilização das operações
financeiras; Critérios de Avaliação de Ativos e Passivos; Depreciação, amortização e exaustão; Provisões;
Reservas; Reavaliação; Demonstrações Contábeis obrigatórias – Lei 6404/76 e alterações; Método do
custo de aquisição; Método da Equivalência Patrimonial; Demonstrações Contábeis adicionais para
investidores; Pronunciamentos Contábeis – CPC; Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC-Técnicas;
Publicações das demonstrações Contábeis; Demonstrações financeiras consolidadas;
Análise Econômico-Financeira: Elementos fundamentais para análise das demonstrações financeiras.
Objetivo de análise de balanço; Técnicas de análise de balanço. Padronização das demonstrações.
Avaliação do desempenho empresarial. Mecânica e analise dos índices financeiros. Análise através de
índices. Descrição detalhada dos índices. Índice padrão. Análise horizontal/vertical. Tópicos especiais de
análise de balanço. Índices de prazos médios: a dinâmica da empresa. Análise do capital de giro;
Alavancagem financeira e as diversas taxas de retorno. Análise da gestão do lucro; Integração das técnicas
de análise. Capital: investimento operacional em giro e capital de giro. Gestão dos investimentos no giro
dos negócios. Contabilidade De Custos: Terminologia contábil e de custos. Princípios de avaliação de
estoques. Classificação e nomenclatura de custos. Esquema básico da contabilidade de custos. Custeio
por absorção. Custeio Baseado em Atividades. Custos para controle e gestão de negócios e decisão.
Orçamento empresarial. Implantação de sistemas de custos. Contabilidade Pública: Registros contábeis
de operações típicas em unidades orçamentárias ou administrativas (sistemas: orçamentário, financeiro,
patrimonial e de compensação). Inventário: material permanente e de consumo. Balanço e demonstrações
das variações patrimoniais exigidas pela Lei n.º 4.320/1964. Auditoria no setor público: princípios, normas
técnicas, procedimentos, avaliação de controles internos, papéis de trabalho, relatórios e pareceres.
Orçamento público. Princípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias. Processo orçamentário. Métodos,
técnicas e instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis. Receita pública: categorias,
fontes, estágios; dívida ativa. Despesa pública: categorias, estágios. Suprimento de fundos. Restos a
pagar. Despesas de exercícios anteriores. Licitação Pública: Lei 8.666/1993 - Lei de Licitações e
Contratos; modalidades, dispensa e inexigibilidade. Pregão. Contratos e compras. Convênios e termos
similares. Lei de responsabilidade fiscal. Lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual.
ENGENHEIRO AMBIENTAL JÚNIOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias
centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de
coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros
vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos,
significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e
subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo
de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Raciocínio Lógico e Matemático: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria
básica. Conjuntos numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de
pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações.
Numeração. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas.
Noções de Informática: Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais
softwares utilitários (compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo,
visualizadores de imagem, antivírus). Identificação e manipulação de arquivos. Backup de arquivos.
Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento
HDs, CDs e DVDs). Periféricos de computadores. Ambientes operacionais: utilização dos sistemas
operacionais Windows XP Profissional, Windows 7 e Windows 10. Utilização dos editores de texto
(Microsoft Word e LibreOffice Writer). Utilização dos editores de planilhas (Microsoft Excel e LibreOffice
Calc). Utilização do Microsoft PowerPoint. Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook.
Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web, mecanismos de
busca na Web. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Segurança na
internet; vírus de computadores; Spyware; Malware; Phishing. Transferência de arquivos pela internet.
Legislação: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Foz do Iguaçu (Lei Municipal nº 4573/2017),
Lei Municipal nº 4.609, de abril de 2018 e Constituição Federal de 1988 – Dos princípios fundamentais,
Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Dos Direitos Sociais, Da Nacionalidade, Dos Direitos Políticos,
Da Administração Pública, Dos Servidores Públicos.
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Conhecimentos Específicos: Engenharia ambiental. Biologia ambiental. Expressão gráfica. Microbiologia
ambiental. Química ambiental. Estatística aplicada à engenharia ambiental. Métodos topográficos,
geodésicos e cartográficos. Economia ecológica. Ciência dos materiais. Fenômenos de transporte.
Termodinâmica. Geologia ambiental. Sociologia e meio ambiente. Gestão de resíduos sólidos. Qualidade e
tratamento de água. Qualidade de solo. Geoquímica ambiental. Análise ambiental. Análise de demandas
regionais. Vistoria e elaboração de pareceres. Política Nacional de Meio Ambiente: sistemas de meio
ambiente e instrumentos de gestão ambiental. Espaços especialmente protegidos (Lei 9.985/2000 e
Decreto regulamentador – grupos e categorias de Unidades de Conservação e CONAMAS 302, 303 e
369). Desenvolvimento Sustentável. Conservação, manejo e uso dos recursos naturais renováveis.
Licenciamento: Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).
Biossegurança. Degradação e poluição ambiental. Impactos ambientais das políticas públicas. Zoneamento
ecológico-econômico.
ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias
centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de
coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros
vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos,
significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e
subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo
de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Raciocínio Lógico e Matemático: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria
básica. Conjuntos numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de
pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações.
Numeração. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas.
Noções de Informática: Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais
softwares utilitários (compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo,
visualizadores de imagem, antivírus). Identificação e manipulação de arquivos. Backup de arquivos.
Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento
HDs, CDs e DVDs). Periféricos de computadores. Ambientes operacionais: utilização dos sistemas
operacionais Windows XP Profissional, Windows 7 e Windows 10. Utilização dos editores de texto
(Microsoft Word e LibreOffice Writer). Utilização dos editores de planilhas (Microsoft Excel e LibreOffice
Calc). Utilização do Microsoft PowerPoint. Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook.
Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web, mecanismos de
busca na Web. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Segurança na
internet; vírus de computadores; Spyware; Malware; Phishing. Transferência de arquivos pela internet.
Legislação: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Foz do Iguaçu (Lei Municipal nº 4573/2017),
Lei Municipal nº 4.609, de abril de 2018 e Constituição Federal de 1988 – Dos princípios fundamentais, Dos
Direitos e Garantias Fundamentais, Dos Direitos Sociais, Da Nacionalidade, Dos Direitos Políticos, Da
Administração Pública, Dos Servidores Públicos.
Conhecimentos Específicos: Conhecimento de projetos em geral: arquitetônico, fundações, estrutural
(concreto,
metálico, madeira), hidrossanitário, elétrico e SPDA, telefônico, plano de segurança e contra incêndio e
pânico – PSCIP. Tecnologia das construções: conhecimento de técnicas construtivas: execução de
fundações; alvenaria; estruturas; coberturas e impermeabilizações; esquadrias; pinturas; instalações
hidrossanitárias, elétricas e telefonia; pisos e revestimentos. Gerenciamento de projetos. Planejamento de
obras: Orçamento: levantamento de quantitativos e composição de custos unitários, parciais e totais
(TCPO, SINAPI); planejamento e cronograma físico-financeiro. Acompanhamento e fiscalização de obras e
serviços gerais. Materiais de Construção – classificação, propriedades gerais e normalização. Controle de
qualidade: aglomerantes; agregados, aditivos; concreto; argamassas, materiais cerâmicos; aço, madeira.
Patologia e manutenção das construções: estruturas, alvenarias, revestimentos, telhados, forros e pisos.
Drenagem urbana. Terraplenagem. Mecânica dos solos. Pavimentação (asfáltica e outras). Saneamento.
Conhecimento básico de informática e softwares na área de engenharia e arquitetura (AutoCad, Revit).
Segurança do trabalho.
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES I
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias
centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais,
dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras,
sentido conotativo e denotativo).
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Raciocínio Lógico e Matemático: Raciocínio sequencial (sequências lógicas envolvendo números, letras
e figuras.). Comparações. Calendários. Numeração. Contagem, medição, avaliação e quantificação.
Questões envolvendo o entendimento das estruturas lógicas de relações entre pessoas, lugares, coisas ou
eventos; problemas sobre as quatro operações fundamentais da matemática. Resolução de problemas.
Conhecimentos Específicos: Direção Defensiva. Conhecimento básico de mecânica e elétrica, controle,
manutenção e conservação de veículos. Noções de Primeiros socorros.
Legislação de Trânsito: Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro): Sistema Nacional de Trânsito (art.
5º e art. 6º); Da Composição e da Competência do sistema Nacional de Trânsito (art. 7º ao art. 25); Das
Normas Gerais de Circulação e Conduta (art. 26 ao Art. 71); Da Sinalização de Trânsito (art. 80 ao art. 90
e anexo II); Dos Veículos (art. 96 ao art. 139); Da Habilitação (art. 140 ao art. 160); Das Infrações (art. 161
ao art. 255); Das Penalidades (art. 256 ao art. 279); Processo Administrativo (art. 280 ao art. 290); Crimes
de Trânsito (art. 291 ao art. 312).
PROCURADOR JÚNIOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias
centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de
coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros
vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos,
significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e
subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo
de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Legislação: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Foz do Iguaçu (Lei Municipal nº 4573/2017),
Lei Municipal nº 4.609, de abril de 2018 .
Conhecimentos Específicos:
Direito Administrativo: Princípios constitucionais e infraconstitucionais do Direito Administrativo.
Administração Pública: conceito, estrutura, poderes e deveres do administrador público. Administração
Pública direta e indireta. Agências Reguladoras. Controle da Administração Pública. Ato administrativo:
conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies; discricionariedade e vinculação; extinção dos atos
administrativos: invalidação e revogação; controle jurisdicional. Poderes da administração: Poder vinculado,
discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar. Poder de polícia. Bens públicos: regime jurídico e
classificação; formas de utilização, concessão, permissão e autorização de uso; desafetação e alienação.
Desapropriação: conceito. Desapropriação por utilidade pública, necessidade pública, interesse social.
Indenização. Desapropriação indireta. Limitações administrativas. Função social da propriedade. Processo
Administrativo. Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação, formas e competência de
prestação; concessão e autorização dos serviços públicos; parcerias público-privadas (Lei
n.º 11.079/2004). Agentes públicos. Servidores públicos: conceito, categorias, direitos e deveres; regime
jurídico. Cargo, emprego e função: normas constitucionais, provimento, vacância. Responsabilidades dos
agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo administrativo disciplinar. Regime previdenciário
do servidor público. Concurso público. Licitações e contratos na administração pública. Responsabilidade
Extracontratual do Estado. Responsabilidade pelos atos danosos praticados pelos agentes públicos.
Responsabilidade pela omissão ou deficiência de serviço. Excludentes de responsabilidade.
Responsabilidade civil pessoal dos agentes públicos. Improbidade administrativa.
Direito Civil: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: vigência, aplicação da lei no tempo e no
espaço, integração e interpretação. Das pessoas naturais e jurídicas: Personalidade, Capacidade. Pessoas
jurídicas de direito público e privado. Do domicílio. Dos bens: classificação. Fatos jurídicos. Do negócio
jurídico: classificação, elementos, validade e defeitos. Do ato jurídico lícito e ilícito. Da prescrição e da
decadência. Das obrigações e suas modalidades. Adimplemento e extinção das obrigações.
Inadimplemento das obrigações. Dos contratos: dos contratos em geral. Das espécies de contratos:
compra e venda; troca ou permuta; empréstimo; locação. Da responsabilidade civil. Posse: conceito,
classificação, aquisição, perda, efeitos e proteção. Propriedade: função social da propriedade, espécies,
aquisição e perda. Usucapião. Lei de Registros Públicos.
Direito Processual Civil: Princípios constitucionais do processo. Das normas fundamentais e da aplicação
das normas do Processo Civil. Da competência. Das partes e dos procuradores. Da intervenção de
terceiros: da assistência, do litisconsórcio, da denunciação da lide, do chamamento ao processo, do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, do Amicus Curiae. Do Juiz e dos Auxiliares da
Justiça. Dos Atos Processuais: da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais: da forma dos atos
processuais; do tempo e do lugar dos atos processuais; dos prazos. Da comunicação dos Atos
Processuais: citação e intimação. Da tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. Da
formação, da suspensão e da extinção do processo. Parte Especial: Do procedimento comum: da petição
inicial; da improcedência liminar do pedido; da audiência de conciliação ou de mediação; da contestação;
da reconvenção; da revelia; do julgamento conforme o estado do processo; da audiência de instrução e
julgamento; das provas; da sentença e da coisa julgada; da liquidação de sentença. Do cumprimento da
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sentença: disposições gerais; do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de
pagar quantia certa pela fazenda pública. Dos procedimentos especiais: das ações possessórias; dos
embargos de terceiro; da ação monitória. Dos procedimentos de jurisdição voluntária: das disposições
gerais; da notificação e da interpelação. Do processo de execução: da execução em geral. Das diversas
espécies de execução: disposições gerais; da execução das obrigações de fazer e não fazer; da execução
por quantia certa; da execução contra a fazenda pública. Dos embargos à execução. Da ordem dos
processos e dos processos de competência originária dos tribunais: disposições gerais; do conflito de
competências; da ação rescisória; do incidente de resolução de demandas repetitivas; da reclamação. Dos
recursos.
Direito Constitucional: Princípios fundamentais. Poder constituinte originário e derivado. Supremacia da
Constituição. Controle da constitucionalidade das leis e atos normativos: difuso e concentrado. Ação de
inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade face à Constituição
Estadual. Interpretação das normas constitucionais. Eficácia e aplicabilidade. Organização dos Poderes.
Mecanismo de freios e contrapesos. Estado Democrático de Direito. O federalismo no Brasil. Soberania e
autonomia no Estado Federal. A intervenção federal nos Estados. Poder Legislativo Federal. Estrutura e
organização. Funcionamento e atribuições. Estatuto dos Congressistas: prerrogativas, direitos e
incompatibilidades. Processo Legislativo. Iniciativa. Emendas. Votação, sanção, veto, promulgação e
publicação da lei. Medida Provisória. Sistema orçamentário. Princípios constitucionais orçamentários. Lei
orçamentária. Fiscalização financeira e orçamentária. Sistemas de controle da execução orçamentária:
interno e externo. Tribunal de Contas. Poder Executivo Federal. Eleição do Presidente da República.
Substituição e sucessão. Atribuições, crimes, processo, julgamento, perda do mandato, prerrogativas e
direitos. Poder Judiciário. Organização. Órgãos da Justiça Federal e Estadual. Garantias constitucionais do
Poder Judiciário. Competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos
Tribunais Federais, dos Tribunais e Juízes do Trabalho e dos demais Tribunais. Súmula Vinculante.
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário. Poder Legislativo. Estrutura e organização. Funcionamento
e atribuições. Prerrogativas, direitos e incompatibilidades dos parlamentares. Processo Legislativo.
Iniciativa. Emendas. Votação, sanção, veto, promulgação e publicação da lei. Medida provisória.
Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Tribunal de Contas. Poder Executivo. Eleição. Substituição
e sucessão. Atribuições, crimes, processo, julgamento, perda do mandato, prerrogativas e direitos.
Ministros e Secretários de Estado. Atribuições, processo e julgamento. Posição do Município na Federação
Brasileira. Criação e organização. Intervenção nos Municípios. Regiões metropolitanas. Fundamentos
constitucionais das instituições administrativas. Princípios constitucionais do regime jurídico dos servidores
públicos civis e militares. Acessibilidade aos cargos, estabilidade, equiparações e vinculações,
aposentadoria, contratação temporária, exercício de mandato eletivo, demissão e reintegração. Das
funções essenciais à Justiça. Procurador de Estado e Ministério Público. Os direitos e garantias
fundamentais. Direitos individuais e coletivos. Direitos sociais. Das garantias constitucionais, princípio da
igualdade, legalidade, direito adquirido, ato jurídico perfeito, a coisa julgada, a proteção jurisdicional e as
garantias de ordem criminal. Os remédios constitucionais: habeas corpus, mandado de segurança, ação
popular, direito de petição, habeas data, mandado de injunção, ação civil pública. Competência tributária da
União, Estados e Municípios. Limitações constitucionais ao poder de tributar, imunidades e privilégios.
Princípios constitucionais tributários. Capacidade contributiva, custo/benefício, legalidade, anterioridade e
anualidade. Direito de propriedade. Limitações e condições de seu exercício. Desapropriação. Política
urbana, agrícola, fundiária e da reforma agrária. Direito constitucional intertemporal. Eficácia de normas
infraconstitucionais dos sistemas constitucionais anteriores. Princípio da recepção. Disposições
constitucionais gerais e disposições transitórias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça sobre os pontos acima elencados.
Direito do Trabalho: Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho. Dos direitos constitucionais dos
trabalhadores (art. 7º da CF/88). Da relação de trabalho e da relação de emprego: requisitos e distinção.
Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: do empregado e do empregador; conceito e
caracterização; dos poderes do empregador no contrato de trabalho. Responsabilidade solidária e
subsidiária de empresas; sucessão de empresas; terceirização. Do contrato individual de trabalho:
conceito, classificação e características. Da alteração do contrato de trabalho: alteração unilateral e
bilateral; o jus variandi. Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização e distinção. Da
rescisão do contrato de trabalho: das justas causas; da despedida indireta; da dispensa arbitrária; da culpa
recíproca; da indenização. Do aviso prévio. Da estabilidade e garantias provisórias de emprego: das formas
de estabilidade; da despedida e da reintegração de empregado estável. Da duração do trabalho: da jornada
de trabalho; dos períodos de descanso; do intervalo para repouso e alimentação; do descanso semanal
remunerado; do trabalho noturno e do trabalho extraordinário; do sistema de compensação de horas. Do
salário-mínimo: irredutibilidade e garantia. Das férias: do direito a férias e da sua duração; da concessão e
da época das férias; da remuneração e do abono de
férias. Do salário e da remuneração: conceito e distinções; composição do salário; modalidades de salário;
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formas e meios de pagamento do salário; 13º salário. Da equiparação salarial; do princípio da igualdade de
salário; do desvio de função. Do FGTS. Da prescrição e decadência. Segurança e Higiene do Trabalho.
Periculosidade e Insalubridade. Acidente do Trabalho e Moléstia Profissional. Da proteção ao trabalho do
menor. Da proteção ao trabalho da mulher: da estabilidade da gestante; da licença-maternidade. Do direito
coletivo do trabalho: da liberdade sindical; da organização sindical: conceito de categoria; categoria
diferenciada; das convenções e acordos coletivos de trabalho. Do direito de greve; dos serviços essenciais.
Das Comissões de Conciliação Prévia.
Direito Processual do Trabalho: Da Justiça do Trabalho: organização e competência. Das Varas do
Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho: jurisdição e
competência. Do processo judiciário do trabalho: princípios gerais do processo trabalhista (aplicação
subsidiária do CPC). Dos atos, termos e prazos processuais. Das partes e Procurador Municipal; do
juspostulandi; da substituição e representação processuais; da assistência judiciária; dos honorários de
advogado. Das nulidades. Das exceções. Das audiências: de conciliação, de instrução e de julgamento; da
notificação das partes; do arquivamento do processo; da revelia e confissão. Das provas. Dos dissídios
individuais: da forma de reclamação e notificação; da reclamação escrita e verbal; da legitimidade para
ajuizar. Do procedimento ordinário e sumaríssimo. Dos procedimentos especiais: inquérito para apuração
de falta grave, ação rescisória e mandado de segurança. Da sentença e da coisa julgada; da liquidação da
sentença: por cálculo, por artigos e por arbitramento. Dos dissídios coletivos: extensão, cumprimento e
revisão da sentença normativa. Da execução: execução provisória; execução por prestações sucessivas;
execução contra a Fazenda Pública; execução contra a massa falida. Da citação; do depósito da
condenação e da nomeação de bens; do mandado e penhora; dos bens penhoráveis e impenhoráveis; da
impenhorabilidade do bem de família (Lei n.º 8.009/90). Dos embargos à execução; da impugnação à
sentença; dos embargos de terceiro.
Direito Previdenciário: Previdência social. Conceito, finalidade, objetivo, regimes previdenciários Regime
próprio de previdência (RPPS). Constituição da República. Emendas Constitucionais n. 20/1998, 41/2003,
47/2005 e 88/2015, bem como alterações posteriores. Regras e participação do Tribunal de Contas na
concessão de benefícios do RPPS. Regras constitucionais de transição e direito adquirido. Regime geral
da Previdência Social. Regras gerais. Aplicação aos empregados públicos, ocupantes de cargos em
comissão, titulares de mandato eletivo e contratados por regime especial por excepcional interesse público.
Previdência complementar. Regime público complementar dos servidores públicos. Regime complementar
privado. Delitos previdenciários. Apropriação indébita previdenciária. Sonegação de contribuição
previdenciária. Falsificação ou alteração de documento público previdenciário. Estelionato previdenciário.
Direito Penal e Processual Penal: Noções gerais; Crimes contra a Administração Pública; Crimes da lei
de Licitações; Crimes de responsabilidade dos servidores públicos; Crimes de abuso de autoridade – Lei
n.º 4.898/65 e alterações; enriquecimento ilícito; Lei de Improbidade – Lei n.º 8.429/92 e alterações.

ATA Nº 010
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018
Aos onze dias do mês de maio de 2018 (11/05/2018) às 09:00h (nove horas), na sala de reuniões do
Fozhabita em sessão pública, reuniram-se o Presidente da Comissão de Licitação, Marcos Rodrigues Neves
e membros da equipe de apoio, Adriano Rorato e Olides Bolzon, designados através da Portaria nº11,
publicada no diário oficial do município nº 3.133 de 08/08/2017, para abertura e julgamento das propostas
dos preços contidas nos envelopes de nº01 e para habilitação das proponentes segundo documentação
constante nos envelopes de nº02, dos licitantes do Pregão Presencial número 008/2018, do tipo menor preço
global, tem por objeto o Registro de Preços para a contratação de empresa para aquisição de Computadores
especificados por lotes para atender as necessidades deste Instituto, conforme especificações contidas no
edital e seus anexos. Iniciando os trabalhos, compareceram as empresas Iguassu Comércio de Papéis Eireli,
CNPJ 29.678.353/0001-27, representada pelo seu representante legal Roberlei Lauschner, portador do
RG 6.716.384-2 e CPF 000.885.979-54 e a empresa Romaze Indústria e Comércio de Computadores Ltda,
representado pelo sócio administrador José Roberto dos Santos, portador do RG 417.166-MS e
CPF 466.161.101-25. Após procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, dando
início aos lances por lote, procedendo após o encerramento por lote a abertura do envelope com a
documentação de habilitação da empresa. Nada mais havendo a tratar, o certame foi encerrado às 09:45h,
sendo lavrada à presente Ata, que vai assinada pelo Pregoeiro, representantes das empresas, membros
da equipe de apoio.
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Lote 01: resultou em fracassado, devido a descrição do monitor constar o modelo V246HL e foi constatado
pela equipe da Tecnologia da Informação do município ser de uma marca específica de computador, ao qual
foi avisado antecipadamente a todas as empresas que solicitaram o edital.
Lote 02: Empresa Iguassu Comércio de Papéis Eireli, valor final R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil
reais)
• LOTE 2: Computador com monitor de videolcd e iluminação em led de no mínimo 21.5 polegadas
antirreflexo e resolução de 1920x1080, memória DDR4 8GB 2133MHZ
VALOR
VALOR
PRODUTO
QUANT.
MARCA
UNIT.
TOTAL
Gabinete tipo SFF ou All-in-one suportando pelo
menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5; Possuir
alto falante interno no gabinete
Processador de 4 (quatro) núcleos físicos,
litografia de 14nm, 64 bits, clock real de no
mínimo 2.2 Ghz e 6Mb de cache, além de
memória de vídeo e memória cache integradas à
mesma forma de silício do processador;
Suporte à memória DDR4 2133 Mhz ou superior;
Destacar na proposta o Modelo do processador
ofertado.
.
Tipo DIMM DDR4, velocidade de 2133 Mhz ou
superior;
Capacidade instalada de, no mínimo, 8 (oito) GB;
Expansível a pelo menos 8 (oito) Gb em no
mínimo 2 (dois) slot´s DIMM
Interno ao gabinete contendo 1 (uma) unidade de
disco com capacidade de no mínimo 500 GB
padrão SATA 6.0 ou superior;
Unidade de leitura e gravação DVD-RW interna.
Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo
padrão HDMI ou padrão Display Port;
05 (cinco) interfaces USB nativas, sendo no
mínimo 2 (duas) portas deverão ser USB 3.0;
Possuir 1 (uma) Leitor de cartão SD;
LENOVO
Interface de rede Ethernet RJ-45, 10/100/1000
20
R$ 6.050,00 R$ 121.000,00
(nativa na placa principal);
Thinkcentre
Interface de áudio com entrada microfone e fone
M710s
de ouvido ou conector Combo, não sendo aceito
+
o uso de adaptadores para atender esta
Monitor
exigência;
Lenovo
Controladora de vídeo com alocação dinâmica de
Tiny IN
memória;
ONE 21.5
Controladora Wireless padrão A/C Dual Band +
Bluetooth 4.0 ou superior;
Chipset H110 ou superior.
Placa mãe e BIOS/UEFI deverão ser
desenvolvidas pelo fabricante do equipamento e
dispor de software capaz de realizar diagnóstico
de falhas de Hardware, apresentar comprovação
juntamente com a proposta;
A BIOS/UEFI deve possuir o número de série do
equipamento e campo editável que permita inserir
identificação customizada podendo ser
consultada por software de gerenciamento, como
número de propriedade e de serviço;
A BIOS/UEFI deve possuir opção de criação de
senha de acesso, senha de administrador ao
sistema de configuração do equipamento, bem
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como de cada disco rígido conectado à placamãe.
Controladora de Vídeo
Integrada na mesma forma de silício e usufruindo
da mesma inteligência do processador de rebalanceamento de carga de trabalho e consumo
de energia, conforme descrito acima na Seção
“Processador”.
Teclado USB, vetado o uso de adaptadores,
padrão ABNT-2;
Mouse USB 3 (três) Botões, vetado o uso de
adaptadores, óptico ou laser, com botão de
rolagem.
Fonte de alimentação 100 – 240V - bivolt
automático, com consumo de até 200W;
Apresentar comprovação juntamente com a
proposta.
Monitor
Tipo LCD e iluminação em LED com, no mínimo,
21,5 polegadas anti-reflexo, e resolução de
1920x1080;
WebCam Full HD ou 720P Integrada
Suporte de drivers: todos os drivers
para os sistemas operacionais suportados,
inclusive atualizações de firmware, devem estar
disponíveis para download na web site do
fabricante do equipamento sem necessidade de
qualquer identificação do usuário, e devem ser
facilmente localizados e identificados pelo modelo
do equipamento ou código do produto conforme
etiqueta permanente afixada no gabinete;
Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar
na Internet software do próprio fabricante ou
homologado para o mesmo que permita a
verificação e instalação das últimas atualizações
de todas as ferramentas e drivers disponíveis
pelo fabricante e do Sistema Operacional
(Windows). Deverá ser capaz de monitorar o
sistema e realizar os diagnósticos, emitir alertas e
ajudar a reparar erros do sistema, ajudando
assim a manter a saúde e segurança do sistema.
Os produtos ofertados devem utilizar embalagem
100% reciclável
VALOR TOTAL DO LOTE

R$ 121.000,00

Lote 03: Empresa Iguassu Comércio de Papéis Eireli, valor final R$ 4.598,00 (quatro mil, quinhentos e
noventa e oito reais)


LOTE 3: – Scanner de Mesa
PRODUTO

UNID

QUANT.

Conectividade USB
Profundidade de Cores
30 bits (entrada) – 24 bits (saída) Portas USB
3.0
Equipamentos Compatíveis:
Desktop / Notebook
Requisitos do Sistema Operacional
Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.6.8 –
10.11.xTecnologiadeDigitalizaçãoCIS
DuploForma de

UN

02
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UNIT.

VALOR
TOTAL

HP
SCANJET R$ 2.299,00 R$ 4.598,00
PRO 2500
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DigitalizaçãoAutomática
Tipos e cordeDigitalização
Frente e Verso / ColoridoResolução
Ótica deDigitalização
600 DpiFormatos da
DigitalizaçãoJPEG/ TIFF / PDF
Profundidade de Tons de
Cinza256 NíveisFormato daÁrea de
DigitalizaçãoA4Ciclo de
TrabalhoDiário
Até 4000 páginasCapacidade
de Entrada de Papel 50
VALOR TOTAL DO LOTE

R$ 4.598,00

Lote 04: Empresa Iguassu Comércio de Papéis Eireli, valor final R$ 9.333,33 (nove mil, novecentos e
trinta e três reais e trinta e três centavos)


LOTE 4 – Notebook
PRODUTO

Sistema operacional: Windows 10
Processador: Número de núcleos: 2,
Litografia: 14 nm, Nº de threads: 4,
Frequência baseada em processador: 2,50
GHz, Frequência turbo max: 3,10 GHz,
Cache: 3 MB SmartCache, Velocidade do
barramento: 4 GT/s OPI, TDP: 15 W,
Frequência de TDP Configurável – alto: 2,70
GHz, TDP Configurável – alto: 25 W,
Frequência de TDP Configurável – baixo: 800
MHz, TDP Configurável – baixo: 7,5 W
Chipset: integrado
Memória Ram: 4 GB
HD: 500GB
Placa de som: 2x1.5W alto-falantes
Placa de vídeo: Integrada na mesma forma
de silício e usufruindo da mesma inteligência
do processador de re-balanceamento de
carga de trabalho e consumo de energia,
conforme descrito acima na Seção
“Processador”.
Placa de rede: 100/1000M
Conexões: HDMI
Leitor de cartão: Leitor de cartões 4-em-1
(SD, SDHC, SDXC, MMC)
Diferenciais: Bluetooth
Alimentação: Bivolt
Garantia: 12 meses

UNID.

QUANT.

MARCA

UN

04

LENOVO
B32014ikbn

VALOR TOTAL DO LOTE

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

R$ 2.333,33 R$ 9.333,33

R$ 9.333,33
Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2018.

Eduardo Luiz Teixeira da Silva
Diretor Superintendente
Contratada

Adriano Rorato
Diretor Administrativo e Financeiro
Contratada

Roberlei Lauschner
Iguassu Comércio de Papéis Eireli
Contratante
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HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologo e Adjudico o processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 007/2018, que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais de expedientes
(lote 01), toner e cartuchos (lote 02), materiais de consumo - limpeza e higienização (lote 03) e materiais de
consumo - água, copos descartáveis (lote 04) para atender as necessidades do Instituto de Habitação de
Foz do Iguaçu – FOZHABITA, conforme quantidades e especificações contidas no Anexo I do edital.
As empresas classificadas para os LOTES 01 e 02 foram IGUASSU COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI,
CNPJ 29.678.353/0001-27 e LOTES 03 e 04 KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME,
CNPJ 23.108.812/0001-50, com valores contidos nas atas de registro de preços nº 06 e 07, publicadas no
Diário Oficial nº 3.337 de 11 de maio de 2018. Firmo o presente para que produza seus efeitos legais.
Ciência dos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2018.
Eduardo Luiz Teixeira da Silva
Diretor Superintendente

JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
O Presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, do Município de Foz do
Iguaçu, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Nº.24.593, de 16 de maio de 2016 e
Decreto Nº 25.556 de 08 de maio de 2017, dá conhecimento das decisões proferidas na pauta de julgamento
realizada na data de 09de maio de 2018, conforme julgamento.
Recorrente: TARLOM FALLEIROS LEMOS
Auto nº: 275667010000137575-0
Resultado: RECURSO IMPROVIDO, por unanimidade de votos, ante a falta de justificativa plausível que
descaracterize o auto de infração, pelo que fica mantida a penalidade imposta em todos os seus efeitos.
Recorrente: LUIZ CARLOS DA COSTA LEAL
Auto nº: 27563010000064807-0
Resultado: RECURSO IMPROVIDO, por unanimidade de votos, ante a falta de justificativa plausível que
descaracterize o auto de infração, pelo que fica mantida a penalidade imposta em todos os seus efeitos.
Recorrente: LACERDO RODRIGUES DE SOUZA
Auto nº: 275630 10000071199-5
Resultado: RECURSO NÃO CONHECIDO, por unanimidade de votos, por ter sido apresentado fora do
prazo, pelo que fica mantida a penalidade imposta em todos os seus efeitos.
Recorrente: LACERDO RODRIGUES DE SOUZA
Auto nº: 275630 10000071206-1
Resultado: RECURSO NÃO CONHECIDO, por unanimidade de votos, por ter sido apresentado fora do
prazo, pelo que fica mantida a penalidade imposta em todos os seus efeitos.
Recorrente: JOHNNY DE SOUSA PINHEIRO
Auto nº: 275630 10000071248-7
Resultado: RECURSO NÃO CONHECIDO, por unanimidade de votos, por ter sido apresentado fora do
prazo, pelo que fica mantida a penalidade imposta em todos os seus efeitos.
Recorrente: HAMED ALI YOUNES
Auto nº: 275630 10000071432-3
Resultado: RECURSO NÃO CONHECIDO, por unanimidade de votos, por ter sido apresentado fora do
prazo, pelo que fica mantida a penalidade imposta em todos os seus efeitos.
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Recorrente: ELISANGELA BASSANES
Auto nº: 275630 10000071684-9
Resultado: RECURSO IMPROVIDO, por unanimidade de votos, ante a falta de justificativa plausível que
descaracterize o auto de infração, pelo que fica mantida a penalidade imposta em todos os seus efeitos.
Recorrente: MARCELO MARTINES DE LIMA
Auto nº: 275630 10000072406-0
Resultado: RECURSO PROVIDO, por unanimidade de votos, pelo que a penalidade imposta fica afastada
em todos os seus efeitos.
Recorrente: NILDETE DENISE MARTINS
Auto nº: 275630 10000072486-8
Resultado: RECURSO IMPROVIDO, por unanimidade de votos, ante a falta de justificativa plausível que
descaracterize o auto de infração, pelo que fica mantida a penalidade imposta em todos os seus efeitos.
Recorrente: NILDETE DENISE MARTINS
Auto nº: 275630 10000072487-6
Resultado: RECURSO IMPROVIDO, por unanimidade de votos, ante a falta de justificativa plausível que
descaracterize o auto de infração, pelo que fica mantida a penalidade imposta em todos os seus efeitos.
Recorrente: ALCIDES MARTINHAGO
Auto nº: 275630 10000072811-1
Resultado: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, por unanimidade de votos, determinando a imposição
da penalidade ao condutor informado.
Recorrente: HAROLDO BELTRÃO NETTO
Auto nº: 275630 10000073524-0
Resultado: RECURSO IMPROVIDO, por unanimidade de votos, ante a falta de justificativa plausível que
descaracterize o auto de infração, pelo que fica mantida a penalidade imposta em todos os seus efeitos.
Recorrente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
Auto nº: 275630 10000073633-5
Resultado: RECURSO PROVIDO, por unanimidade de votos, pelo que a penalidade imposta fica afastada
em todos os seus efeitos.
Recorrente: CATIA MARGARETE MULLER
Auto nº: 275630 10000073657-2
Resultado: RECURSO NÃO CONHECIDO, por unanimidade de votos, por não preenchimento dos requisitos
formais, pelo que fica mantida a penalidade imposta em todos os seus efeitos.

FUNDAÇÃO CULTURAL
EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2018
SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS COM APRESENTAÇÕES SOLO E/OU GRUPO NAS ÁREAS
DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS

O Diretor Presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, torna público o presente Edital para seleção e
contratação de artistas, com apresentações solo e/ou em grupo nas áreas de música e artes cênicas,
com vistas à prestação dos serviços para comporem a Programação da Feira de Artesanato e Alimentos de
Foz do Iguaçu FARTAL 2018.
A contratação das apresentações artísticas difere das demais formas de contratação será de acordo com a
Lei Federal nº 8666/93. O Inciso III, do Artigo 25 da Lei Federal nº8666/93 prevê que:
“Artigo 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: ...
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III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública”.
1. OBJETO
Processo de seleção e contratação de artistas, com apresentações solo e/ou em grupo nas áreas de música
e artes cênicas, com vistas à prestação dos serviços para comporem a Programação da Feira de Artesanato
e Alimentos de Foz do Iguaçu - FARTAL 2018 que se realizará entre os dias 07 a 10 de junho de 2018,
no Parque Municipal de Eventos Charrua nesta cidade.
2. JUSTIFICATIVA
2.1.
A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, com a finalidade de fomentar e difundir a produção e o
intercambio cultural buscando dar mais visibilidade aos artistas pretende incluir no seu conceito todo o
processo de trabalho com cidadania. A contratação de Artistas nos diversos segmentos se faz relevante e
necessária, pois privilegia a cultura popular através de apresentações artísticas.
2.2.

Conforme Lei Nº 1224, DE 12 DE JULHO DE 1985, Art. 2º - Incisos:
VI - promover exposições, espetáculos, conferências, debates, feiras, festividades populares,
inclusive as que tenham relação com o desenvolvimento do turismo;
VII - realizar promoções destinadas à integração social da população, com vistas à elevação de
seu nível cultural e artístico.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1.

A inscrição será efetuada sem custo algum para o candidato.

3.2.
O presente Edital estará disponível nos endereços: site da Prefeitura
Iguaçu, http://www.pmfi.pr.gov.br/ e culturafoz.pmfi.pr.gov.br.

Municipal de Foz do

3.3.
O período de inscrição é de 16 de maio de 2018 a 22 de maio de 2018 no horário de funcionamento
da Fundação Cultural, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. O interessado deverá entregar a sua inscrição
pessoalmente na Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, situada à Rua Benjamin Constant, 62 – Centro,
onde deverão ser entregues os documentos de comprovação jurídica e fiscal constantes no item 4.1.; a
documentação técnica constante no item 4.2.; e outras comprovações (anexos) constantes no item 4.3.;
3.4.
Somente poderão se inscrever Pessoas Jurídicas de direito privado com ou sem fins lucrativos
de natureza cultural; devidamente cadastradas no Sistema Municipal de Informações e Indicadores
Culturais de Foz do Iguaçu e/ou no mapadaculturafoz.pmfi.pr.gov.br (somente no caso da pessoa residir na
cidade de Foz do Iguaçu).
3.4.1. No caso de Microempreendedor Individual - MEI: quando o proponente se apresenta
individualmente, podendo contar com auxílio de 01 (um) empregado.
Parágrafo Único – No caso de MEI, o proponente não poderá representar grupo, mas tão somente a
ele próprio, nos limites da Lei Complementar 128/2008. Só serão aceitas propostas de atividades
permitidas pela LC 128/2008 (cantor/músico independente), e anexo XIII da Resolução CGSN
nº094/2011,executadas pelo próprio proponente, podendo contar com o auxílio de 01 (um)
empregado.
3.5.
Poderá ser feita mais de uma inscrição por CNPJ. Ou seja, a empresa produtora artística poderá
representar mais de um artista. (referente à documentação somente da empresa, é necessário apresentar
apenas uma cópia)
3.6.
Os interessados ao efetuarem a inscrição, assumem totalmente a responsabilidade pelas
informações prestadas, após caso sejam selecionados, autorizam o uso gratuito da sua imagem, som, voz e
fonograma para fins de divulgação da programação da FARTAL 2018 e a comunicação institucional inclusive
no que concerne a eventual criação de vídeos institucionais de divulgação, a serem utilizados para fins não
comerciais por período indeterminado.
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Para efetivação da inscrição, os interessados deverão entregar 02 (dois) envelopes, conforme segue:
Na entrega da inscrição os envelopes deverão estar abertos, pois passarão por conferência na
presença de seu proponente ou representante legal e um representante da Fundação Cultural, após
a conferência, será lavrada documentação com a listagem dos documentos apresentados e será
realizado o fechamento dos envelopes.
a)

Envelope 1: Contendo toda a documentação jurídica e fiscal conforme exigida no item
4.1 desse Edital.

Modelo da Etiqueta:
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2018
PROCESSO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, COM
APRESENTAÇÕES SOLO E/OU EM GRUPO NAS ÁREAS DE MÚSICA E ARTES
CÊNICAS, FARTAL 2018
ENVELOPE 1 – DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA E FISCAL
PROPONENTE: ____________________________________________
RESPONSÁVEL:____________________________________________
MODALIDADE PRETENDIDA:__________________________________

b)

Envelope 2: Proposta Técnica Artística - contendo os requisitos necessários dispostos no item
4.2. e 4.3 desse Edital.

Modelo de Etiqueta:

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2018
PROCESSO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, COM
APRESENTAÇÕES SOLO E/OU EM GRUPO NAS ÁREAS DE MÚSICA E ARTES
CÊNICAS, FARTAL 2018
ENVELOPE 2 – PROPOSTA TÉCNICA ARTÍSTICA
PROPONENTE: ____________________________________________
RESPONSÁVEL:____________________________________________
MODALIDADE PRETENDIDA:__________________________________

Parágrafo Único – A inscrição será anulada no caso de ser identificada falsidade quanto às declarações
prestadas ou irregularidades na documentação apresentada.
4. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
4.1.

DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA E FISCAL

Para fins de realização da inscrição, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Contrato da empresa ou estatuto social, com a última alteração. Caso o CNPJ seja MEI, certificado do
MEI;
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c) Identificação do responsável pela assinatura do contrato: Cópia da Carteira de identidade e CPF ou
Carteira de Habilitação;
d) Certidão Negativa de débitos UNIFICADA junto a Receita Federal e INSS, ou Certidão Positiva com
efeito
de
negativa
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.as
p?Tipo=1
e) Certidão Negativa de débitos ESTADUAIS, ou Certidão Positiva com efeito de negativa http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica
f)

Certidão Negativa de débitos MUNICIPAIS, ou Certidão Positiva com efeito de negativa http://www2.pmfi.pr.gov.br/24Horas/Certidoes/frmTribCertidaoNegativa.aspx?Cadastro=CNPJ

g) Certidão
Negativa
junto
à
Caixa
Econômica
Federal,
referente
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp;

ao

FGTS

-

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) http://www.tst.jus.br/certidao
i)

Número da Conta Jurídica necessário para transferência, pagamento do cachê (cópia de folha de
cheque, cartão ou extrato);

j)

Listagem por escrito das músicas a serem executadas durante as apresentações artísticas culturais,
para fim de arrecadação do ECAD, devidamente assinada pelo responsável.

4.2.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTÍSTICA

Além da documentação jurídica e fiscal, para fins de avaliação da Comissão Técnica e Artística, os
interessados deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Comprovação de cadastro do artista ou grupo no Sistema Municipal de Informações e Indicadores
Culturais de Foz do Iguaçu e/ou no mapadaculturafoz.pmfievirtuais, lincks,m multimídias .pr.gov.br
(somente no caso da pessoa residir na cidade de Foz do Iguaçu).
b) Comprovação de participações em apresentações/shows, trabalhos em CDs e ou DVD, participação
em Festivais Municipais, Estaduais ou Nacionais, trabalhos divulgados em multimídias virtuais,
lincks,etc.
c) Apresentação de portifólio de mídia da atração, release, currículo, clipping, website, blog, entre outros.
d) Listagem por escrito das músicas a serem executadas durante as apresentações artísticas culturais,
para fim de arrecadação do ECAD, devidamente assinada pelo responsável.
4.3.

OUTRAS COMPROVAÇÕES

1. Formulário de inscrição – Anexo I;
2. Proposta do artista e/ou grupo descrevendo as atividades que realizará durante sua apresentação na
FARTAL 2018 – Anexo II
3. Declaração de Exclusividade em se tratando de Artista e/ou grupo representado por empresa de
produtora artística – ANEXO III
4. Termo de ciência e compromisso do artista solo, declarando expressamente que conhece e submetese às condições do presente Edital, confirmando a veracidade das informações prestadas – Anexo IV.
5.

Termo de ciência e compromisso para os grupos (deverá ser assinado por todos os componentes),
declarando expressamente que conhecem e submete-se às condições do presente Edital, confirmando
a veracidade das informações prestadas – Anexo V.
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5. DOS VALORES DE CONTRATAÇÃO E QUANTIDADE DE ATRAÇÕES ESCOLHIDAS
A remuneração a ser paga aos contratados por ocasião da prestação dos serviços e a quantidade de artistas
escolhidos será de acordo com a tabela abaixo:
ARTISTAS

Quantidade

VALOR

MODALIDADE A – para grupos e/ou bandas
apresentações de 1h30m

04 (quatro)

R$ 7.000,00 (sete mil reais)

MODALIDADE B – para grupos e/ou bandas
apresentações de 1hora

12 (doze)

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

MODALIDADE
C
–
apresentações de 1hora

artistas

solo

06 (seis)

R$ 2.000,00 (dois mil reais)

MODALIDADE
D
–
apresentações de 1hora

artistas

solo

12 (doze)

R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Valor Global

R$ 102.400,00 (cento
quatrocentos reais)

e

dois

mil

e

Parágrafo Primeiro – Os valores acima são brutos e passíveis de retenções de impostos sobre os mesmos
conforme a legislação.
Parágrafo Segundo – Caso o número de propostas habilitadas e selecionadas for inferior ao número de
vagas ofertadas ou não atender aos quesitos solicitados neste Edital, a Fundação Cultural poderá contratar o
mesmo artista e/ou grupo dentro da modalidade aprovada para mais de uma apresentação, segundo as
necessidades da programação da FARTAL 2018.
6. DO CRONOGRAMA
ETAPA

DATA

Período de inscrições

16/05/2018 a 22/05/2018

Período de análise das propostas

23/05/2018 a 27/05/2018

Publicação do resultado final do processo seletivo

29/05/2018

Período da assinatura do Contrato

01/06/2018 a 04/06/2018

Realização das apresentações

07/06/2018 a 10/06/2018

Parágrafo Único – O resultado será divulgado nos site da Prefeitura Municipal de foz do Iguaçu e divulgado
junto a mídia local: http//www.pmfi.pr.gov.br e culturafoz.pmfi.pr.gov.br.

8. DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1.

Após a publicação dos selecionados o responsável deverá assinar o contrato de acordo com minuta
anexo a este Edital até o dia 30 de maio de 2018.
8.2. O pagamento será efetuado através de transferência em conta corrente em prazo não superior a 30
(trinta) dias após a realização dos serviços e entrga da Nota Fiscal pelo Contratado.
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9. DA SELEÇÃO
As propostas serão analisadas pelas seguintes comissões:
8.1.
Comissão Jurídica e Fiscal, composta por 3 (três) membros designados pela Fundação Cultural que
verificará os documentos entregues conforme item 4.1 – Envelope – 1.
8.2.
Comissão de Avaliação Técnica Artística, composta por 3 (três) membros designados pela Fundação
Cultural, que consistirá na análise e conferência dos documentos entregues conforme item 4.2 e 4.3 desse
Edital.
Parágrafo Único – Após a Comissão Jurídica e Fiscal verificar e habilitar as empresas proponentes, a
Comissão de Avaliação Técnica Artística utilizará os critérios abaixo descritos, considerando a pontuação de
0 a 10 (zero a dez) pontos.
a) Análise e avaliação do portifólio artista e/ou grupos que permitam a verificação da consistência e
pertinência da proposta artística e do grau de inserção no cenário cultural. Pontuação:
01 a 03 pontos.

b) Audição do material disponibilizado em áudio e / ou vídeo, para avaliação da qualidade geral da
proposta cultural e sua execução. Pontuação: 01 a 03 pontos.

c) Análise da concepção artística do candidato, envolvendo performance no palco, figurino, empatia
com o público, produção geral, etc. Observar que este item é verificável principalmente através da
disponibilização de material em vídeo DVD ou Pen Drive. Pontuação: 01 a 04 pontos.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.

Somente poderão ser selecionados aqueles que atenderem exigências do presente Edital.

9.2.

A seleção dos artistas e/ou grupos não caberá recursos.

9.3.

Os artistas selecionados serão contratados por meio de processo de inexigibilidade de licitação.

9.4.

A assinatura do Contrato deverá ser feita atendendo a convocação da Fundação Cultural.

9.5.

Os termos e detalhes da contratação estarão especificados nas cláusulas do contrato de acordo com

a legislação vigente e pactuados entre as partes.
9.6.

A contratação se dará de acordo com a necessidade dos palcos disponibilizados para a FARTAL

2018.
9.7.

As datas e os horários das apresentações ficará sob a responsabilidade da Fundação Cultural, será

entre os dias 07 a 10 de junho de 2018, durante a realização da FARTAL 2018, não havendo por parte do
contratado a escolha de dia e horário para sua apresentação.
9.8.

As despesas com transporte dos artistas, os materiais técnicos, equipamentos utilizados na

apresentação e alimentação será de responsabilidade dos artistas e/ou pessoas contratadas pelos mesmos
para tal finalidade.
9.9.

A estrutura de palco, sonorização e iluminação de palco será de responsabilidade da Fundação

Cultural.
9.10.

Os casos omissos ao presente Edital serão analisados pela Comissão Organizadora da

FARTAL 2018.

Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2018.
Joaquim Rodrigues da Costa
Diretor Presidente
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu
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D(

)

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
NOME:
NOME ARTÍSTICO:
ÁREA:
TELEFONE:
SITE/E-MAIL

CELULAR:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ATRAÇÃO
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Cidade:

UF:

CEP:

Telefone fixo:

Celular:

E-mail:
Banco:
Agência:

Conta:

Nome do Responsável:
Nº CPF:
Nº RG:
Endereço:

ANEXO II
PROPOSTA DO ARTISTA E/OU GRUPO
MODELO DE PROPOSTA
Eu, _____________________________________________, representante do artista e/ou grupo
_______________________________________________, venho apresentar proposta de apresentação
artística cultural na Modalidade ______ do presente Edital, para a Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do
Iguaçu – FARTAL 2018. A proposta é a execução do seguinte:
( ) - Música

(
(descrever a apresentação que realizará no evento FARTAL 2018)
__________________________________
Nome e assinatura do proponente (responsável legal)
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Obs: No caso de trabalho coletivo, descrever a composição do grupo e função de cada membro.
Anexar os documentos para a avaliação Técnica Artística, conforme item 4.2 do edital (portfólio, release,
currículo, clipping, fotos, reportagens (jornais), links, entre outras produções midiáticas CD, DVD, Pen Drive)
sobre o trabalho desenvolvido.

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE
Eu,
integrante
e
representante
responsável
do
(nome
do
artista
e/ou
grupo)
__________________________________________________________ declaro para os devidos fins,
em especial, os constantes do inciso III do artigo 25, da Lei Federal n. 8.666/93, cedemos a exclusividade de
contratação para a apresentação na Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu – FARTAL 2018
para a (EMPRESA JURÍDICA) ____________________________________________, inscrita no CNPJ sob
nº _________________________, situada na Rua ______________________________________________,
nº _________, Bairro __________________________________, na cidade de___________________/_____
Por ser expressão da verdade, firmamos.
Foz do Iguaçu, ____de _______ de 2018.
_____________________________________
NOME DO INTEGRANTE (Assinatura)
CPF:_________________________________
RG:__________________________________

ANEXO IV
TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO ARTISTA SOLO
Declaro, sob as penas da Lei, conhecer e estar de acordo com as condições do edital de
chamamento público nº 03/2018 que tem como objeto: seleção e contratação de artistas, com apresentações
solo e/ou em grupo nas áreas de música e artes cênicas, com vistas à prestação dos serviços para
comporem a Programação da Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu - FARTAL 2018 que se
realizará entre os dias 07 a 10 de junho de 2018, no Parque Municipal de Eventos Charrua nesta cidade,
reconhecendo como verdadeiras as informações aqui prestadas, tanto nos projetos artístico-culturais,
como em seus anexos
Local e data: ____________________________________________________________________________
Nome da Instituição: ______________________________________________________________________
CNPJ: _________________________________________________________________________________
Endereço completo: _______________________________________________________________________
CEP: __________________________________________________________________________________
Telefones/Celular: ________________________________________________________________________
Site/Email: ______________________________________________________________________________
_______________________________
Assinatura do responsável pela Instituição
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ANEXO V
TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO PARA OS GRUPOS
Declaram sob as penas da Lei, conhecer e estar de acordo com as condições do
edital de chamamento público nº 03/2018 que tem como objeto: seleção e contratação de artistas,
com apresentações solo e/ou em grupo nas áreas de música e artes cênicas, com vistas à prestação
dos serviços para comporem a Programação da Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu FARTAL 2018 que se realizará entre os dias 07 a 10 de junho de 2018, no Parque Municipal de
Eventos Charrua nesta cidade, reconhecendo como verdadeiras as informações aqui prestadas, tanto nos
projetos artístico-culturais, como em seus anexos e indicamos como representante do grupo o
Sr (a)__________________________________________________.
DECLARAMOS ainda conhecer na íntegra o projeto artístico-cultural, apresentado ao qual nos
comprometemos dar pelo cumprimento.
Nome Completo: _________________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________
RG _________________________________ Telefone: _________________________________________
Assinatura _________________________________
Nome Completo: ________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________
RG ________________________ Telefone: __________________________
Assinatura _________________________________
Nome Completo: _________________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________
RG _________________________________ Telefone: _________________________________________
Assinatura _________________________________
Inserir quantas folhas for necessário, com os dados de todos os integrantes do grupo artístico
e cultural.

MINUTA CONTRATO
Pelo presente instrumento, a FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Benjamin Constant, 62 Centro, inscrita sob o
CNPJ/MF nº 75.431.437/0001-89, neste ato representado pelo Diretor Presidente, Sr. Joaquim Rodrigues da
Costa, portador do RG 6.487.197-8 e CPF 972.251.699-04 e a Sra. Helena Máris Lavratti Eckert, portadora
do RG 9.422.811-5 SSP/PR e CPF 522.177.790-87 à seguir denominados CONTRATANTE e de outro lado,
pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n.º com sede no endereço Rua
CEP –
, neste ato representada pelo Sr.
portador(a) do
CPF n.º
e RG
, residente e domiciliado na Rua
–
CEP –
a seguir denominado CONTRATADA, acordam e ajustam o presente contrato nos
termos da Lei Nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, suas alterações subsequentes e legislação pertinente,
no Processo de Inexigibilidade nº /2018, e pelas cláusulas a seguir enumeradas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
§ 1º O presente tem por objeto contratação de apresentações solo e/ou em grupo nas áreas de música e
artes cênicas, para prestação dos serviços compondo a programação da Feira de Artesanato e Alimentos de
Foz do Iguaçu – FARTAL 2018 entre os dias 07 a 10 de junho de 2018.
§ 2º O objeto definido nesta cláusula corresponde à apresentação das histórias do CONTRATADO
selecionado, nos termos do Edital de Chamamento Público nº02 /2018, apresentado pela CONTRATADA,
e da publicação de seu resultado no Diário Oficial do Município nº , de de de 2018.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
§ 1º Os serviços de que trata este Contrato serão prestados diretamente pela CONTRATADA, no período
compreendido de 07 a 10 de junho de 2018, na Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu – FARTAL
2018 no Parque de eventos Charrua, nos horários definidos pela Comissão Organizadora.
§ 2º A CONTRATADA, será responsável pela execução da apresentação, responderá pela coordenação
técnica de todas as atividades, e se responsabilizará administrativamente por todo o conjunto do trabalho,
independentemente da existência de outros profissionais responsáveis técnicos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:
§ 1º. O valor global para a execução dos serviços objeto deste contrato daqui por diante denominado “valor
contratual” é de (de acordo com a modalidade classificada) nas seguintes condições conforme o Edital de
Chamamento Público nº 03 /2018.
§ 2º. O pagamento será efetuado através de depósito bancário em conta corrente do CONTRATADO,
em prazo de até 30 (trinta) dias.
§ 3º Todos os valores supracitados das 04 (quatro) modalidades são brutos e passíveis de impostos
incidentes sobre os mesmos, conforme a alíquota.
§ 4º. Todas as despesas referentes à preparação e execução do objeto estão incluídas no valor deste
CONTRATO, sendo de responsabilidade da CONTRATADA.
§ 5º. Por se tratar de serviço não contínuo, o valor contratual será fixo e irreajustável em atendimento aos
preceitos do art. 55, inciso III, da Lei 8666 de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – RECURSO FINANCEIRO
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária
31.01.13.392.0310.2184.3.3.90.39 – Fonte 1.001 para o ano de 2018 da Fundação Cultural de Foz do
Iguaçu.
CLÁUSULA QUINTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS:
Parágrafo único – no ato do pagamento serão descontados os devidos impostos, as taxas, os emolumentos,
as contribuições fiscais e para fiscais que sejam devidas em decorrência, direta ou indireta, do contrato ou de
sua execução, que será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. Fica assim, definido na norma
tributária, sem direito a reembolso.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO:
Parágrafo único – O prazo de execução e vigência será de 90 (noventa) dias a partir da data de assinatura
do mesmo.
CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a) Analisar a documentação complementar encaminhada pelo candidato e a sua situação cadastral
perante órgão do Governo Municipal.
b) Pagamento observado às condições estabelecidas no edital e no presente instrumento.
c) Fiscalizar as atividades culturais contratadas durante a sua execução, conforme prescreve o artigo
67 da Lei nº 8.666/1993.
d) Analisar os relatórios, do contratado e do fiscal, de cumprimento da execução do objeto contratual.
e) Adotar os procedimentos legais relacionados com eventual descumprimento da execução do objeto
contratual.
f) A estrutura de palco, tal como sonorização e iluminação, será de responsabilidade de Fundação
Cultural.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) Realizar a atividade cultural proposta (música/artes cênicas) exatamente como aprovada pela
Fundação Cultural, conforme o Edital de Chamamento Público nº03 /2018.
b) Comparecer e realizar as apresentações (música ou artes cênicas ) nos dias, na hora e local
estabelecido conforme cronograma, uma vez satisfeitas cumpridas todas as condições e cláusulas
aqui pré-estabelecidas.
c) Responsabilizar-se pelo transporte de materiais cênicos, técnicos e equipamentos utilizados nas
apresentações, e ainda alimentação para os artistas e técnicos.
d) Respeitar e cumprir todas as obrigações convencionadas neste instrumento contratual, colaborando
em tudo que se fizer necessário para que a CONTRATANTE alcance os objetivos propostos, com
pleno sucesso do evento programado.
e) Comunicar previamente, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, qualquer fato ou causa
impeditiva ou que abstenha o comparecimento e a participação no evento do CONTRATADO,
adotando providências imediatas para suprir este comparecimento, se possível.
f) Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições exigidas no Edital.
g) Manter durante o prazo do Contrato, bem como de eventual prorrogação de seu prazo, a adimplência
com a seguridade social, concernentes à regularidade com o INSS e ao FGTS.
h) Não transferir a outrem, total ou parcialmente, as responsabilidades a que está obrigado por este
Contrato, nem subcontratar, sem prévio assentimento do CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DE IMAGEM
Parágrafo único - O CONTRATADO autoriza o uso gratuito de sua imagem, som, voz e fonograma para
fins de divulgação da programação da FARAL 2018 e a comunicação institucional, inclusive no que
concerne a eventual criação de vídeos institucionais de divulgação, a serem utilizados para fins não
comerciais por período indeterminado.
CLÁUSULA DÉCIMA - O presente contrato é celebrado com base no artigo 25 “caput” da Lei 8.666/93,
conforme processo de inexigibilidade de Licitação ---/2018.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Salvo motivo de força maior, e que torne impossível o cumprimento deste
contrato, o inadimplemento por qualquer uma das partes, das obrigações aqui previstas, acarretará a
rescisão de pleno direito do presente contrato, não cabendo reclamação e/ou indenização.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - No caso de inexecução contratual a CONTRATADA sujeitar-se-á as
penalidades previstas em lei.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - O presente contrato não poderá ser rescindido. Em casos excepcionais
que tornam impossível a execução contratual, reconhecido pela CONTRATANTE, as partes poderão ser
desobrigadas dos compromissos acordados.
CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Elegem o fórum da cidade de Foz do Iguaçu - PR para dirimir as dúvidas
advindas do presente instrumento. E porque assim convencionaram assinam o presente em 03 (três) vias de
igual teor.
Foz do Iguaçu,
Joaquim Rodrigues da Costa
Diretor Presidente
Contratante

de

de 2018.

Helena Máris Lavratti Eckert
Diretora Administrativo Financeiro
Contratante

Contratada
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DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2018: Contratação para disponibilização de sistema eletrônico que
possibilita realizar, por intermédio da internet, processos eletrônicos para aquisição de bens e serviços.
Em favor de: Banco do Brasil S. A. CNPJ: 00.000.000/0001-91
Dotação: 31.01.13.392.0310.2180.33.90.39 – Fonte 1001
Valor Total: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Fundamentação Legal: Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, conforme Parecer Jurídico.
Foz do Iguaçu, 14de maio de 2018.
Joaquim Rodrigues da Costa
Diretor Presidente
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2018: Contratações de empresas para prestações de serviços de:
Sistema de Web, a serem utilizados no evento realizado pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu,
Concurso Prêmio Cataratas de Contos e Poesias, que deverá ser fornecido e entregues imediatamente
conforme determinação da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.
Em favor de: Saulo Marques & Cia Ltda – BR Digital Multimídia CNPJ: 07.104.997/0001-79
Dotação: 31.01.13.392.0310.2179.33.90.39 – Fonte 1001
Valor Total: R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais)
Fundamentação Legal: Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, conforme Parecer Jurídico.
Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2018.
Joaquim Rodrigues da Costa
Diretor Presidente
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu

EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato: 04/2018
Dispensa de Licitação: 01/2018
Contratante: Fundação Cultural de Foz do Iguaçu
Contratado: Banco do Brasil S.A.
CNPJ: 00.000.000/0001-91
Objeto: Contratação para disponibilização de sistema eletrônico que possibilita realizar, por intermédio da
internet, processos eletrônicos para aquisição de bens e serviços.
Valor Global Estimado: 5.000,00 (cinco mil reais)
Prazo: 12 (doze) meses
Data assinatura Contrato: 14/05/2018

Contrato: 05/2018
Dispensa de Licitação: 02/2018
Contratante: Fundação Cultural de Foz do Iguaçu
Contratado: Saulo Marques & Cia Ltda – BR Digital Multimídia
CNPJ: 07.104.997/0001-79
Objeto: Contratações de empresas para prestações de serviços de: Sistema de Web, a serem utilizados no
evento realizado pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Concurso Prêmio Cataratas de Contos e Poesias,
que deverá ser fornecido e entregues imediatamente conforme determinação da Fundação Cultural de Foz
do Iguaçu.
Valor Global Estimado: R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais)
Prazo: 12 (doze) meses
Data assinatura Contrato: 14/05/2018
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL 04, DE 14 DE MAIO DE 2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTAGIÁRIOS
O Diretor Presidente da Fundação Municipal de Foz do Iguaçu, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Municipal n° 4.048, de 05 de Maio de 2013 e pelo artigo 20, Decreto Municipal n° 22.156,
de 09 de maio e Portaria n° 001/2017 torna público o gabarito preliminar das provas realizadas em 12/05/2018,
resolve e:
TORNA PÚBLICO
Art.1º Publicação do gabarito preliminar das provas do processo seletivo para estagiários
1. NÍVEL SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO
1
2
A
D
11
12
C
A

3
B
13
A

4
C
14
D

5
B
15
A

6
B
16
D

7
D
17
D

8
B
18
C

9
C
19
B

10
D
20
A

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
1
2
3
A
D
B
11
12
13
A
D
C

4
C
14
D

5
B
15
B

6
B
16
A

7
D
17
B

8
B
18
A

9
C
19
D

10
D
20
D

NUTRIÇÃO
1
2
A
D
11
12
C
D

3
B
13
A

4
C
14
C

5
B
15
C

6
B
16
C

7
D
17
C

8
B
18
C

9
C
19
A

10
D
20
B

DIREITO
1
2
A
D
11
12
A
D

3
B
13
B

4
C
14
C

5
B
15
B

6
B
16
D

7
D
17
B

8
B
18
D

9
C
19
A

10
D
20
A

ENFERMAGEM
1
2
A
D
11
12
D
A

3
B
13
B

4
C
14
B

5
B
15
C

6
B
16
A

7
D
17
D

8
B
18
B

9
C
19
C

10
D
20
B

4
C
14
A

5
B
15
A

6
B
16
C

7
D
17
C

8
B
18
C

9
C
19
D

10
D
20
C

2. NIVEL MÉDIO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
1
2
3
A
D
B
11
12
13
A
D
D
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8
B
18
A

9
C
19
C

10
D
20
B

Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2018.
Sergio Moacir Fabriz
Diretor Presidente – Port. 001/2017 – COC

AVISO DE RESULTADO
LICITAÇÃO – MODALIDADE – PREGÃOPRESENCIAL – 007/2018
Pelo Presente Termo Tendo em vista os documentos e Pareceres que amparam o Processo
administrativo do pregão Presencial n°007/2018, A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
por intermédio de seus Membros designados pela Portaria nº 075/2018, decidem DESABILITAR a empresa
IBF – INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, arrematante do Item 02, do Pregão Presencial
nº 007/2018, haja vista, não ter apresentado o Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível à
época do pregão (ano de 2016), tendo apresentado o balanço do exercício de 2015, não tendo demonstrado,
na forma do edital, a sua qualificação econômico-financeira, o item 8.1.5 (fl. 273) do referido processo,
nos termos do Art. 43 § 5° da lei 8666/93 in fine.
Diante desta decisão, abro prazo de 5 dias úteis para as partes apresentarem recurso fundamentado
garantindo-lhes assim a ampla defesa e o contraditório, nos termos do Art. 109, § 4° da lei de Licitações
8666/93, garantindo-se então as vistas ao interessado dos autos do processo.
A empresa abaixo descriminada foi classificada como segunda colocado para atender ao item:
Item 02 – KONICA MINOLTA HEATHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA
A presente ata de registro de preços entra em vigência a partir da sua publicação no Diário Oficial do
Município de Foz do Iguaçu, devendo a Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, efetuar a aquisição,
preferencialmente dos detentores dos menores preços registrados. Instituição poderá efetuar a aquisição
através de outras modalidades licitatórias, garantido aos detentores dos menores preços da ata a igualdade
de condições, em especial o preço. Vinculam-se a esta ata todas as condições estabelecidas no edital de
licitação que a deu origem.
Foz do Iguaçu - PR, 14 de Maio de 2018.
Sérgio Moacir Fabriz
Diretor Presidente
Hospital Municipal Padre Germano Lauck
Portaria 001/17 de 24.11.2017.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 008/2018
DISPÕE sobre o Edital de Convocação para
II Audiência Pública Para compor o Conselho
Municipal de Educação de Foz do Iguaçu para a
gestão de 2018/2020;
O Conselho Municipal de Educação de Foz do Iguaçu - CME/FI, no uso de suas competências que
lhe conferem a Lei Municipal n⁰ 4017 de 14 de setembro de 2012, alterada pela Lei n⁰ 4444 de 18 de
fevereiro de 2016, Decreto Municipal n⁰ 23.025 de 29 de abril de 2014;
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- Considerando a deliberação da Comissão Eleitoral para Presidente e Vice Presidente do Conselho
Municipal de Educação-CME/FI, amparada pela Resolução 005/2018, de 14 de abril de 2018, publicada no
Diário Oficial Nº 3.322, de 19 de abril de 2018, página 102 de 102;
RESOLVE:
ARTIGO 1º. – Publicar o edital de convocação da II AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ESCOLHA DE
REPRESENTANTES DOS SEGUINTES SEGUIMENTOS: REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES DE
PAIS , MESTRES E FUNCIONÁRIOS – APMFs DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR no Conselho Municipal de Educação – CME/FI, conforme Edital de
Convocação anexo.
Aprovar o edital para a convocação da Sociedade Iguaçuense
Pública, conforme anexo 1 desta Resolução.

para

participar da II Audiência

ARTIGO 2º. – Revogam-se as disposições em contrário;
ARTIGO 3º. – Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação;
Sala das Sessões, 14 de maio de 2018
Theodorico Melo dos Santos
Vice Presidente CME/FI

ANEXO I
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CME/FI Convoca por meio do edital 002 /2018 A
SOCIEDADE IGUAÇUENSE para participar da II AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ESCOLHA DE
REPRESENTANTES DOS SEGMENTOS que irão compor o Conselho Municipal de Educação-CME/FI:
REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS – APMFs DAS
ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ( Titular e Suplente), INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO
SUPERIOR (Suplente):
Data: 17/05/2018 (quinta-feira).
Local: Sala de Reuniões dos Conselhos, nº 05 – Secretaria

Municipal de Educação.

Endereço: Av Jucelino Kubitshcek, 3287, Vila Brasília
Horário: 18 h 30.

ATOS DO EXECUTIVO - COMPLEMENTO
o

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N 001/07/17/2018
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições constitucionais
o
e legais, CONVOCA os candidatos, aprovados e classificados no Processo Seletivo Simplificado n
001/01/2017, para a função de FISIOTERAPEUTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROFUNCIONAL,
FISIOTERAPEUTA ESPECIALIZAÇÃO EM RESPIRATÓRIA, FISIOTERAPEUTA COM ESPECIALIZAÇÃO
EM TRAUMATO-ORTOPÉDICO, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, INSTRUTOR DE
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MOBILIDADE e FONOAUDIOLOGO COM ESPECIALIZAÇÃO EM DISFAGIA E MOTRICIDADE ORAL,
para que se apresentem junto à Diretoria de Relações de Trabalho, subordinada à Secretaria Municipal da
Administração e Gestão de Pessoas, localizada na Praça Getúlio Vargas, 280, Centro, munidos dos
documentos em conformidade com o item 9.2 do Edital de Abertura, e dos constantes no Anexo I e II a este
Edital, para os procedimentos de admissão no período e horário especificado abaixo.
I - Ficam reservados os dias 18 a 30 de maio de 2018 (dias úteis), das 08 às 12 horas e 13h30min
o
a
às 17 horas, para atendimento do item 9.2 do Edital n 001/01/2017, referente à 1 Fase – habilitação para
admissão.
II – A avaliação médica pré-admissional será agendada pela Divisão de Ingresso e Movimentação de
a
Quadros no ato da entrega de toda documentação referente à 1 Fase, onde o candidato deverá apresentar o
resultado dos exames previstos no anexo II a este Edital.
III - Data de início das atividades laborativas:
08 de junho de 2018
Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

ANEXO I – EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
o
N 001/07/17/2018
Documentos necessários para admissão
O candidato convocado deverá comparecer na Diretoria de Relações de Trabalho/Divisão de Ingresso e
Movimentação de Quadros, (Praça Getúlio Vargas, 280 – Centro), nas datas e horários pré-estabelecidos,
portando originais e cópias dos seguintes documentos:
a) RG (dispensado caso tenha entregue na inscrição do Processo Seletivo Simplificado);
b) CPF (dispensado caso tenha entregue na inscrição do Processo Seletivo Simplificado);
c) PIS (extrato fornecido pela Caixa Econômica federal) ou PASEP (extrato fornecido pelo Banco do Brasil);
d) Título de Eleitor e comprovante de votação ou justificativa eleitoral da última eleição, se à época já possuía
18 (dezoito) anos;
e) Certificado de Reservista (se masculino);
f) Carteira de Trabalho – CTPS;
g) Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelas Justiça Estadual (Av. Pedro Basso, 1001 –
Poló Centro/Cartório Distribuidor);
h) Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pela Justiça Federal (www.trf4.jus.br);
i) Certidão de casamento ou declaração de união estável, quando couber;
j) RG, CPF do cônjuge ou companheiro, quando couber;
l) Fotocópia da certidão de nascimento e carteira de vacinação (atualizada) dos filhos menores de 18
(dezoito) anos, quando couber;
m) Comprovante de residência/endereço atualizado;
n) uma foto 3x4 colorida (recente);
o) Carteira de vacinação original e uma cópia atualizada do titular;
p) Para a pessoa com deficiência, cópia do atestado de saúde e laudo médico, conforme item 5.2.
q) Documentos comprobatórios de escolaridade, conforme item 2 do Edital de abertura (dispensado caso
tenha entregue na inscrição do Processo Seletivo Simplificado);
ANEXO II – EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
o
N 001/07/17/2018
EXAMES MÉDICO, LABORATORIAIS E COMPLEMENTARES
I - O exame médico terá caráter eliminatório, podendo o candidato ser considerado apto ou inapto;
II - O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames laboratoriais e complementares
necessários para o exame médico admissional;
www.pmfi.pr.gov.br

Ano XXI

Diário Oficial Nº 3.338 de 14 de Maio de 2018

Página 119 de 120

III - O candidato submetido ao exame médico deverá apresentar junto à Diretoria de Saúde Ocupacional, os
exames laboratoriais e complementares (quando solicitados pelo médico assistente), realizados há no
máximo 90 (noventa) dias conforme relação constante no quadro abaixo:
Função
Exame
Fisioterapeuta com Especialização - RX tórax;
em Respiratória
- PA/perfil e
- Carteira de Vacina Atualizada com: DT adulto – Difteria e Tétano;
V – Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba); FA – Febre
Amarela; HB – Hepatite B (até 29 anos ou em qualquer idade se
desenvolver
atividades
dentro
de
estabelecimento
de saúde);
Fisioterapeuta com Especialização - RX tórax;
em Traumato-Ortopédico
- PA/perfil e
- Carteira de Vacina Atualizada com: DT adulto – Difteria e Tétano;
V – Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba); FA – Febre
Amarela; HB – Hepatite B (até 29 anos ou em qualquer idade se
desenvolver
atividades
dentro
de
estabelecimento
de saúde);
Fisioterapeuta com Especialização - RX tórax;
em Neurofuncional
- PA/perfil e
- Carteira de Vacina Atualizada com: DT adulto – Difteria e Tétano;
V – Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba); FA – Febre
Amarela; HB – Hepatite B (até 29 anos ou em qualquer idade se
desenvolver atividades dentro de estabelecimento de saúde);
Fonoaudiólogo
- Carteira de Vacina Atualizada com: DT adulto – Difteria e Tétano;
V – Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba); FA – Febre
Amarela; HB – Hepatite B (até 29 anos ou em qualquer idade se
desenvolver atividades dentro de estabelecimento de saúde);
Instrutor de Mobilidade
- hemograma completo;
- glicemia em jejum de 12 horas e
- Carteira de Vacina Atualizada com: DT adulto – Difteria e Tétano;
V – Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba); FA – Febre
Amarela; HB – Hepatite B (até 29 anos ou em qualquer idade se
desenvolver atividades dentro de estabelecimento de saúde);
Terapeuta Ocupacional
- RX tórax;
- PA/perfil e
- Carteira de Vacina Atualizada com: DT adulto – Difteria e Tétano;
V – Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba); FA – Febre
Amarela; HB – Hepatite B (até 29 anos ou em qualquer idade se
desenvolver atividades dentro de estabelecimento de saúde);
Fonoaudiólogo com Especialização - Carteira de Vacina Atualizada com: DT adulto – Difteria e Tétano;
em Disfagia e/ou Motricidade Oral
V – Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba); FA – Febre
Amarela; HB – Hepatite B (até 29 anos ou em qualquer idade se
desenvolver atividades dentro de estabelecimento de saúde);
o

ANEXO III – EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N 001/07/17/2018
CANDIDATOS CONVOCADOS
FUNÇÃO: FISIOTERAPEUTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM RESPIRATÓRIA
PROTOCOLO

NOME

CLASSIFICAÇÃO

54011/2017

CINTIA TEIXEIRA ROSSATO

1º

52200/2017

ANNA MARINA MISKALO GOMES

2º

FUNÇÃO: FISIOTERAPEUTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM TRAUMATO-ORTOPÉDICO
PROTOCOLO
53149/2017
54173/2017

NOME

CLASSIFICAÇÃO

JAQUELINE TONTINI
CARLOS FERNANDO TABORDA

www.pmfi.pr.gov.br

1º
2º

Ano XXI

Diário Oficial Nº 3.338 de 14 de Maio de 2018

FUNÇÃO: FISIOTERAPEUTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROFUNCIONAL
PROTOCOLO
NOME

Página 120 de 120

CLASSIFICAÇÃO

51894/2017

RONDINELI DOS SANTOS FRIAS

1º

53311/2017

NEIVA DE SOUZA VIEIRA FRANCO

2º

FUNÇÃO: FONOAUDIÓLOGO
PROTOCOLO
NOME

CLASSIFICAÇÃO

52494/2017

ANA PAULA AUGUSTO GOBI

1º

52495/2017

DEBORAH LAIDE DE CARVALHO

2º

FUNÇÃO: INSTRUTOR DE MOBILIDADE
PROTOCOLO
NOME
54135/2017

CLASSIFICAÇÃO

DEBORA SANTOS ROCHA RODRIGUES

FUNÇÃO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
PROTOCOLO
NOME

1º

CLASSIFICAÇÃO

52160/2017

JOELMA CASSIA GOMES ALKIMIN

1º

52142/2017

ANDREZA DOS SANTOS MUNARETTI

2º

53431/2017

DIANE DE LOYCE PETSCH

3º

FUNÇÃO: FONOAUDIÓLOGO COM ESPECIALIZAÇÃO EM DISFAGIA E/OU MOTRICIDADE ORAL
PROTOCOLO
NOME
CLASSIFICAÇÃO
1897/2018

ELOISE GABRIELLE MARONÊS BENACCHIO
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