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SECRETARiA OO OESENVOLVIMENTO
uRaaNo a oE oBRAs pUBUcas

sERvtCo soctAL

AuroNoMo

pARANActDADE

EDtrAt- DE AgERTURA Do cERTAME sELETtvo pUBLtco Ne 001/2022

O Superintendente do Servieo Social Aut6nomo

PARANACTDADE, por meio da Diretoria de
Administrageo e FinanCas - Coordenadoria de Recursos Humanos, no uso de suas atribuig6es legais,
mediante as condig6es estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituicao Federal e
demais disposig6es le8ais atinentes i matdria, TORNA P0BLtCA a realizagao de Certame Seletivo
Piblico, sob o re8ime celetista, para provimento de vagas do seu quadro de pessoal.
1. DAs DtsPoste6Es PRELtMtNARES

1.1 O certame seletivo pUblico, observada a legislagSo especifica, serii regido pelas regras estabelecidas no
presente Edital, e executado pela Fundatao de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de
Londrina- FAUEL, com sede na Rua Fernando de Noronha, ns 1.426, CEP 86.060-410, Londrina/PR, endere9o
elet16nico www.fauel.orE.br e correio elet16nico Daranacidade@fauel.ors.br
1.2 A selegeo dos candidatos inscritos pa ra o certame seletivo pUblico de que trata o presente Edital consistirii
de duas fases, de carCter eliminat6rio e claisificat6aio, a saber:
a) 1! Fase, compreendendo a seguinte etapa:
Etapa 01 prova escrita a ser aplacada a todos os empregos
eliminat6rio e classificat6rio, sob
.esponsabilidade da FAUEL;
b) 2! Fase, compreendendo a seguinte etapa:
prova de titulos a ser aplicada somente ao empre8o de Advo8ado - classifiaat6rio, sob
Etapa 02
responsabilidade da FAUEL.
1.3 A inscri9So no certame seletivo piblico implicard na aceitatEo tiicita das normas estabelecidas neste €dital
e em outrcs que forem publicados durante a realizag;o do Certame Seletivo PUblico, cujas regras, normas e
critdrios obai8am-se os candidatos a cumprir, bem como de que tem ciencia e aceitam que deverSo, caso
aprovados, entregar os documentos comprobat6rios dos requisitos exigidos para o emprego no prazo

-

-

-

estabelecido no Edital de convoca9So.
1.4 E de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicageo de todos os atos referentes a este

certame seletivo piblico por meio dos enderegos eletr6nicos www.fauel.olq.br e bem como manter
atualizado o endeaeeo informado no ato de inscri9So para fins de contato com o candidato, caso a Comiss6o
Especial de Acompanhamento, Gerenciamento e orientaeSo do certame Seletivo Piblico julSue necessirio1.5 ser6 admitida a impu8naqeo dene edital ou suas eventuais alterag6es, desde que por escrito e
devidamente fundamentada, no prazo de 05 {cinco) dias iteis a contar de sua publicaeao, a qual deverd ser
enviada via Sedex 10 com aviso de Recebimento (AR) para a FAUEL - FundafSo de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina, na Rua Fernando de Noronha, ns 1.426, CEP 86.060-410, Londrina,
Estado do Paran5.
1.5.1 A petigeo de impugnagao deverS ser endereqada ao Presidente da Comissao Especial de
Acompanhamento, Gercnciamento e orientagao do Certame seletivo Piblico, devendo o impugnante,
necessariamente, indicar o(s) subitem(ns) que ser6(eo) objeto(s) de sua imputnagSo.
1.5.2 Da deciseo sobre a impugnagao n6o cabe recurso administrativo.
1.5.3 As respostas ;ls impugnaedes serao disponibilizadas em um inico arquivo no enderego eletr6nico
Ugy-&!!|qfE!t em at6 05 (cinco) dias Uteis ap6s o prazo de recebimento das impugnaq6es.
1.6 Todos os prazos fixados neste Edital correreo a partir das datas de suas publicag6es, excluindo_se o dia da
publicagSo e incluindo-se o dia do vencimento.
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1.7 O pGzo de validade do certame seletivo p[blico d de 02 (dois) anos, contados a partir da data de
publicag;o da homolo8a9So do resultado final, prorrotrvel por uma vez, por igual periodo, a crit6rio do
PARANACIDADE-

1.8 O certame seletivo piblico serii acompanhado pela Comissao tspecial de Acompanhamento,
Gerenciamento e orientateo do Certame Seletivo Piblico, desitnada pelas Ponariar nes m8/202 L e O2Ll2O2t,
compocta porCarlo de Mello Hakim, Siltrana Aparecida dos An ose Sonia Mala E*emann.
1.9 Fica vedada a panicipaeSo na Comisseo Especial de Acompanhamento, Gerenciamento e orientag;o do
Certame Seletivo Piblico, na Comisseo Organizadora da FAUEL e nas Bancas Examinadoras de pessoas que
tenham entre os candidatos cuja inscriteo haja sido deferida, c6njute, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, atd o terceiro glau, inclusive; que tenha amizade intima ou inimizade notdria com
al8um candidato ou com os respectivos c6nju8es, companheiros, parentes e afins at6 o terceiro g€u; ou
ainda, de candidatos funcionalmente vinculados As Comiss6es/Banca Examinadora.
1.10 Os motivos de suspeigeo e de impedimento devereo ser comunicado5 ao Presidente da Comisseo
Especial de Acompanhamento, Gerenciamento e orientagao do Certame Seletivo Prblico, por escrito, atd 05
(cinco) dias iteis ap6s a publica9eo da homoloBagSo preliminar das inscriq6es, contendo a relaCSo dos
candidatos inscritos, disponiveis em !4{!Lb!gLql&U.
1.11 Os servidores e empretados diretamente envolvidos na execu(eo do concurso pUblico cujo c6niuge ou
parente consanguineo ou afim, ati o terceiro grau, inscrever-se no concurso, deverSo ser oficaalmente
afastados de suas funt6es no processo, at6 a homologaCSo do resultado final.

2. Dos EMpREGos, REeutstros, NUMERo DE vAGAs,

REGTME DE TRABAT-Ho, REMUNERAGAo

E

ATRrBUrC0Es.
2.1 os empretos, os requisitos de admisseo, a remunerac6o, a jornada de trabalho 5emanal, as vagas paGl a

ampla concorrancia (va8as AC), as vatas pa€ pessoas com deficiEncia (PcD), as vaga5 destinadas aos
afrodescendentes (Vatas AFRo). os tipos de provas a serem aplicadas bem como seu periodo de realizaceo
seo os estabelecidos a s€guir:
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EMPREGO

VAGAS

coNcoR.
Administrador

01

VAGA
PcD.

VAGAS

REMUNERA-

CARGA

AFRO"

CAo"'

HOMRlA

6.116,00

8 horas

Ensino Superior Completo em

diiirias

Administraqao de Impresas e
lnscriceo no respectivo

ESCOTARIDADE

1IPO DE

TAXA DE

PROVA

rNscRrcao

Objetiva

Rs 120,00

Rs 120,00

orgao/conselho de classe
Advo8ado

01

6.116,00

8 horas

Ensino Superior Completo em

Objetiva e

diiirias

Direito e lnscricSo no
respectivo 6rg5o/consel ho

Tirtulos

de Classe

Administrador de Banco de Dados

01

6.116,00

8 horas

diiirias

curso superior em An6lise de
Sistemas; Aniilise e
Desenvolvimento de

Objetiva

Rs 120,00

objetiva

Rs 120,00

Sislemas; AdministrdCeo de
Bancos de Dados

Analista de Suporte

01

6.116,00

8 horas

diiirias

curso Superior em An;lise de
Sistemas; An5lise e

Desenvolvimento de
Sistemas; Processamento de
Dados; Ci6ncia da

s.nlco sel.l ad6mm PAEAN ctoaoE
Ruo J.c, lou.no d. c.mEG, rsot 2r .ndl I p.r&r. d..
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Computaeeo; lnfraestrutura
de Redes

Analina

de

Desenvolvimento de

6.116,00

01

Sistemas

8 horas

di;ria5

Objetiva

Rs 120,00

Ensino Superior Completo em
Arquitetura e Urbanismo e
lnscriCeo no respectivo
orgio/Conselho de classe

Objetiva

Rs 120,00

Ensino Mddio completo

Objetiva

Rs 60,00

Ensino Superior Completo em
CiCncias Contirbeis e lnscrigEo

Objetiva

Rs 120,00

Curso Superiorem Aniilise de
Sistemas; Anilise e
Desenvolvimento de
Sistemas; De5envolvimento
de
Software; Sistemas de
lnformagSo; Cioncia da

computac5o, informStica;
Sistemas para internet

Arquiteto e Urbanista

6.115,00

01

8 horas

didrias

A5sistente

de

Suporte

T6cnico

3.188,00

01

Administrativo

8 horas

didrias

Contador

6.115,00

01

8 horas
diii rias

no re5pectivo

6rEeo/conselho de classe

dr:-
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Economista

01

6.116,00

8 horas

Ensino Superior Completo em

didrias

Economia e lnscriCio no
respectivo 6186o/Conselho

Objetiva

R5120,00

Objetiva

Rs 120,0O

Objetiva

Rs 120,00

Objetiva

Rs 120,00

objetiva

Rs 120,00

de Classe

Engenheiro Ambiental

8.314,00

01.

Engenheiro Civil

o1

8.314,00

8 horas

Ensino Superior Completo em

didrias

EnEenharia Ambientale
lnscriESo no rcspectivo
6r8eo/Conselho de classe

8 horas

Ensino Superior Completo em

didrias

Engenharia Civil e lnscri96o

no resPectivo
6rg5o/Conselho de classe
Engenheiro Eletricista

8.314,00

01

Engenheiro Mecenico

o1

8.314,00

8 horas

Ensino Superior completo em

didrias

Engenharia Eldtrica e
lnscri9eo no respectivo
6r8eo/conselho de Classe

8 horas

Ensino Superior Completo em
EnEenharia Mecanica e

didrias

lnscricao no respedivo
6rgeo/conselho de classe

Sdlso g..l.l
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Psic6loto do Trdbalho

01

6.116,00

8 horas

Ensino Superior Completo em

diiirias

Psicolotia e lnscrig5o no
rerpectivo 6rBeo/Conselho

objetiva

Rs 120,00

Obietiva

Rs 120,00

de Classe

Tecn6loto em Gestao De Recursos

01

6.116,00

Humanos

8 horas
diSrias

curso Superior de Tecnolo8ia
em Gesteo de Recursos
Humanos e

lnscric;o no respectivo
orflaolcons€lho de classe
razSo do nUmero de vagas neo haverd reserva direta para PcD (Pessoa com Defici6ncia).

t''EmEm razeo do nrmero de vatas n5o haveri reserva direta para Afrodescendentes.
***

Vale refei9Eo de RS 660,00 e Vale AlimentaCao 624,00 (Acordo Colelivo2O2U2022).
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2.2 O nimero de vagas previstas palil este certame seletivo publico no subitem 2-1 6 para
ContrataCSo no prazo de validade do presente certame seletivo pUblico, e poderd ser acrescido
dasvagas quesurgkem ou forem criadas durante este periodo, assim como dasquevierem a ser

ofertadas do cadastro de reseNa.
2.3 O candidato sere submetido ao regime celetista (CLT), sem estabilidade de emprego.
2.4 O candidato filiar-se-i ao Regime Geralda PrevidOncia Social.
2.5 A inscrieeo no certame seletivo piblico implicarii na aceitag5o por pa rte do candidato de que

deverii desempenhar as atribui96es do emprego, descritas neste edital, de acordo com as
necessidades do PARANACIDADE, conforme Anexo ll, parte integrante deste edital.
3. DO PEDTDO OE TSEN$O DO VATOR DA TAXA DE tNSCRteaO E DO RESUT-TADO DA ANAUSE
3.1 Haverd isengSo da taxa de inscriCio paG o candidato que atender as condiE6e5 estabelecidas

no Decreto np 6.593/2008, podendo solicitar isen9eo da taxa de inscri9So a

Comisseo

Organizadora de Certame Seletivo PIblico da FAUEL nos dias 13 a 17 de janeiro de 2022, atrav6s

do preenchimento da Ficha de SolicitaeSo de lsenqeo que serii disponibilizada no
gllyjalgLplEb, conforme disposto neste item.
CADUNICO:

site

Gdastro Uniao para Programas Sociais do Governo Federal

3.2 Podeni solicitar a isen9ao da taxa de inscri9ao o candidato que:
| - Estiver inscrito no Cadastro 0nico para Programas Sociais do Governo Federal - CadlJnico, de
que trata o Decreto Federal ne 6.135, de 26 dejunho de 2007; e
ll - For membro de familia de baixa renda, nos termos do Decreto Federal ne 6.135, de 26 de
junho de 2007.
3.2.1 A isenceo mencionada no subitem 3.1 deverd ser solicitada mediante requerimento do
candidato, contendo:
a) lndicacSo do NUmero de ldentificaqeo Social - Nls, atribuido pelo cadtinico; e
b) DeclaraCSo de modo eletr6nico de que atende a condiqSo estabelecida no subitem 3.2;
3.2.2 Sera consideGda "familia de baixa renda", para fins deste €dital, a unidade nuclear

composta por um ou mais individuos, eventualmente ampliada por outros individuos que
contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade fumiliar,
todos moradores em um mesmo domicilio, com renda familiar mensal per capita de at6 meio
sa16rio minimo, ou a que possua renda familiar mensal de at6 tr6s sal,rios minimos.
3.2.3 Por renda hmiliar mensal entende-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos
os membros da familia, n;o sendo incluidos no c6lculo aqueles percebidos dos seguintes
programas:
a) Programa de Erradicageo do Trabalho lnfantil;
b) Programa Atente lovem de Desenvolvimento Social e Humano;
c) Programa Bolsa Familia e os paoBramas remanescentes nele unificados;
d) Programa Nacional de Inclusao do rovem - Pr6Jovem;
e) Auxilio Emergencial Financeiro e outros proBramas de transferencia de renda destinados e
populageo atingida por desastres, residente em Municipios em estado de calamidade piblica ou
situaeSo de emerg6ncia; e

f)

Demais programas de transferancia condicionada de renda implementados por Estadot
Distrito Fedecl ou Municipios.
3.3 A Ficha de solicitac5o de lsen(5o deverii ser preenchida de modo eletr6nico, com as
informaC5es pessoais exatamente iguais ;s constantes na Folha Resumo do cadastro onico
(cadUnico).
sedlc. soclal
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3.4 A FAUEL analisard os dados da Folha Resumo por meio de consulta ao portal Consulta
CidadSo - Cadastro Uhi.o, disponibilizado pelo Ministerio do Desenvolvimento Social e ABrS o
MDsA pelo endereCo eletr6nico httoi//www.rnds.rov.brlconsultacidadao. em que seri
verificada a veracidade das informag6es prestadas pelo candidato.
3.5 Al6m da an6lise, coleta de dados e avaliaqeo socioecon6mica do candidato, a Comis$o
Especial de Acompanhamento, Gerenciamento e orientagSo do Certame Seletivo pUblico e
representantes da Fundageo de Apoio ao Desenvolvimento da univeasidade Estadual de
Londrina- FAUEL poder;o, se necessiirio, efetuarvisita domiciliar ao requerente do beneficio.
3-6 Nao ser, concedida iseng;o do pagamento da taxa de inscrigeo ao candidato quel
a) Di8itar informa!6es na Ficha de SolicitaCSo de lsencSo diferentes das constantes na Folha
Resumo do Cadastro 0nico;
b) N5o estiver com o cadastro atualizado junto ao Cad0nico no prazo previsto no Artigo 7e do

-

Decreto Federal ne 6.135, de 26 dejunho de 2007;
clTiver registro junto ao cad0nico de renda familiar men5al per capita superior a meio salerio

minimo, ou renda familiar mensal superior a trCs sal6rios minimos;
d) Pessoas neo bcalizadas na base de dados do CadUnico por meio de consulta realizada junto
ao ponal Consulta Cidadeo -Cadastro 0nico;
e) cujo requerimento n;o contenha as informaC6es suficientes e corretas para a identificaC6o do
candidato na base de dados do 0rg5o Gestor do cad0nico;
f)n5o indicar o nimero correto do NIS;
B) neo atenda ao estabelecido neste Edital.
3.7 As intormaq6es prestadas no lequerimento de isenqSo do pagamento do valor de inscriFo
serao de inleira responsabilidade do candidato.
3.8 Neo seri aceita solicitaio de isengao do patamento do \rdlor de ins.t9eo uia loc simile llaxl
ou qualquer outra forma que n5o seja prevista neste Edital.
3.9 O resultado preliminarda anilise da solicitaCeo de isengao do pagamento da taxa de inscriCSo
ser6 divulgado no dla 2l de laneiro de 2022, pelos enderetos eletronicos !4{!dalCtEI&DI e
http://www.aouca rana.prEovbr/.
3.10 O candidato que tiver indeferida a sua solicitageo de inscrigeo com isengao da taxa poder,
interpor recurso na forma do item 12.
3.11 Se ap6s a anllise do recurso permanecer a decisSo de indeferimento do requerimento de
isen9eo da ta)G, o candidato deveri providenciar a impresseo do boleto banc6rio e efetuar o
patamento da taxa de inscrigSo at6 o dia 04 de iaverelro de 2022, paG panicipardo certame.
3.12 o interessado que nao tiver seu requerimento de isengao deferido e que n6o efetuar o

pagamento da taxa de inscrigeo na forma e no prazo estabelecidos neste Edital, estafti
automaticamente excluido do certame.
3.13 A FAUELconsultarl o 6r8;o gestor do Cad0nico para verificar a veracidade das informaCoes
prestadas pelo candidato.

3.14A veracidade das infoamaq6es paestadas no requerimento de isenqSo sere de inteira
responsabilidade do candidato, podendo este rcsponder, a qualquer momento, no caso de
serem prestada5 informaC6es inve dicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra a f6
piblica, aplicando-se, ainda. o disposto no pariSnfo inico do art. 10 do Decreto Federal ns
83.936, de 6 de setembro de 1979.
3.14.1 Constatada a irretularidade da inscrieSo, a inclus;o do candidato seri automaticamente
cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes, obseNado o contradit6rio e a
ampla defesa.
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4. Dos

pRocEDrMENTos EspEctas PARA tNscRtCAo ApucAvEts

As pEssoAs coM

DEFToCNoA

4.1 E assegurado i pessoa com deficiCncia o direito de se inscrever neste certame seletivo
piblico para admisseo em emprego cujas atribuig6es sejam compativeis com a 5ua deficiCncia,
observadas as exig6ncia5 de escolaridade, aptidSo e qualificageo profissional, nos termos da lei,
devendo o candidato observar, no ato da inscrig5o, al6m das condicdes gerais estabelecidas
neste Edital, tamb6m as condi96es especiais previstas neste item, para que possa fazer uso das
prerrotativas facultadas a esse grupo.
4.2 S5o consideradas pessoas com deficiancia aquelas que se enquadram nas catetorias
discriminadas na lei ne 13.146, de 06 de julho de 2015, que innitui a Lei Er.sileira de lnclusEo
da Pessoa com Deficiencia (Estatuto da Pessoa com Defici€ncia) e Lei Estadual ne 18.419, de 07
de janeiro de 2015, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiencia do Estado do Paran6, e
nas categorias discriminadas no art. 49 do Decreto Federal ne 3.29A/1999, com as alteraE6es
introduzidas pelo Decreto Federal ne 5.296/2004, no 91a do art. 1a da Lei Federaln! 12.764, de
27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as contempladas pelo enunciado
da Simula ne 377 do Superior Tribunal de lusti(a (sTJ) ("O portador de visao monocular tem
direito de concorrer, em Certame Seletivo Piblico, es vagas reservadas aos deficientes"),
observados os dispositivos da Conven9ao sobre os Direitos da Pessoa com Deficiencia e seu
Protocolo Facultativo, ratificados pelo De.reto Federal ne 6.949, de 25 de agosto de 2009.
4.2.1 O interditado legalmente n5o poder6 concorrer as va8as reservadas As pessoas com
deficiCncia (PCo), independente do nivel de deficiencia em que estiver enquadrado.
4.2.2 NEo sereo consideradas como deficioncia as disfungSes visuais e auditivas passiveis de
correg;o mediante o uso de lentes ou aparelhos especificos.
4.3 A pessoa com deficiancia, amparada pelo artigo 37, inciso Vlll da Constituigeo FedeGl E
Decreto 9508/2018, em raz;o da necessiria igualdade de condig6es, concorreri a todasasvdtas,
sendo aese ado, no minimo, o percentual de 5% (cinao por cento) das vagas oferecidas por
emprego no Cename Seletivo Piblico, em lace da classificaqio obtida.
4.3.1 Caso a aplicag5o do percentual de que trata o subitem anterior resulte em nUmero
fracionado, este dever, ser elevado at6 o primeiro nUmero inteiro subsequente, desde que
respeite o percentual m6ximo de 20% (vlnte por cento)do totalde vagas porempreto oferecidas
no certame.

4.4 O percentualde vagas reservadas aos candidatos corn deficioncia deve incidir 50bre o total
de nomeag6es efeti\ramente realizadas durante a validade do certame 5eletivo piblico, inclusive
em relagao a futuias amplia9Ses de vatas autorizadas, desde que o quantitativo assim permita.

4.5 O candidato com defici6ncia, durante o preenchimento do FormulSrio Eletr6nico

s.

de

lnscrido, al6m de observar os procedimentos desc tos no Edital, dever6:
a) indicar que concorre16 na condi9eo de pessoa com deficiencia;
b) informar o tipo de deficiEncia;
c) informar o c6digo correspondente e classificaeSo lnternacional de Doengas{lD da sua
deficiCncia ou Classificaceo lnternacionalde Funcionalidade, lncapacidade e Saide {lF;
d) informar se necessita de atendimento especial para a realazaqeo da prova.
4.5 o candidato, ao realizar sua inscrigSo, tamb6m manifusta ciEncia e concordancia quanto:l
divulgaCSo de seus dados em listaSens e resultados, tais como aqueles relativos ) pontua9ao, a
ser pessoa com defici€ncia, entre outros, tendo em vista que essas informag6es seo essenciais
para o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao certame seletivo p'lblico. Neo
cabereo reclamaC6e5 posteriores nesse sentido, ficando cientes tamb6m os candidatos de que,
possivelmente, taig informatoes podedo ser encontradas na rcde mundial de computadorlel
atraves dos mecanismos de busca atualmente
lco
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4.7 No ato da inscriceo o candidato com deficiCncia dever, declarar que este ciente das
condit6es previstas neste item, das atribuic6es do empreto paG o qual pretende se inscrever e
que, no caso de vir a exerceio, estafii sujeito a avaliageo pelo desempenho dessas atribuig6es,
para fins de habilitaFo no esldgio probat6rio, admitida a correcSo por equipamentos,
adaptaC6es, meios ou recuEos especiais.
4.8O candidato inscritocomo pessoa com deficiancia deve16 apresentar, assuasexpensas, laudo

mddico (original ou c6pia autenticada em cart6rio), constando o nome e documento de
identidade do candidato, que ateste a esp6cie e o grau ou nivel de deficiancia, com expressa
referencia ao c6di8o corcspondente da ClassificaCSo lnternacionalde Doengas (ClD,10) e/ou da
Classifica95o lnternacionalde Funcionalidade, lncapacidade e Saide (ClF), e o enquadramento
dentre 05 previstos no subitem 4.2, bem como a provdvel causa da deficiancia e limitac6es
funcionais, com a data de expediCSo, assinatura e carimbo com o nUmero do Conselho Regional
de Medicina - CRM do medico especialista na irea da defici6ncia que emitiu o laudo.
4.8.1O laudo mddico e, se foro caso, os exames complementares especificos que comprovem a
deficiencia, deverSo ser encaminhados por meio de documento digitalizado legivel a ser
encaminhado A FAUEI. de modo eletr6nico, para o e-mail paranacidade@fauel.ory.br atd o dla
04 de feverclro de 20224.8.2 O laudo medico deverd estar redigido em letra legivel e ter sido emitido no m6ximo 180
(cento e oitenta) dias anteriores ao iltimo dia das inscriC6es, sob pena de neo ser considerado.
4.8.3 O laudo devere constat quando for o caso, a necessidade de uso de 6rtes€s, pr6teses ou
adaptaq6es.

4.8.4 Quando se tratar de deficiCncia auditiva, o candidato deved apresentar. aldm do laudo
m6dico, exame audiom6trico (audiometria) (original ou cdpia autenticada em cart6rio),
realizado at6 06 (seis) meses anteriores ao iltimo dia das inscrig6es.

4.8.5 Quando se tratar de deficiancia visual, o laudo m6dico deverd conter informaCdes
expressas sobre a acuidade visualaferida com e sem corregSoe sobre a somat6ria da medida do
campo visual em ambos os olhos, realizado at6 06 (seis) meses anteriore5 ao iltimo dia das
inscriC6es.

4.8.6 O laudo m6dico apresentado conforme subitem 4.8 deste edital ser6 encaminhado a
comiss5o de Certame Seletivo PUblico da FAUEL para efuito de confirmageo da inscrigio na
reserva de va8as como candidato com deflciencia.
4.9 A rehgeo preliminar dos candidatos considerados com deficiCncia ap6s envio do laudo
mddlco serd divultada nos endereqos eletronicos ! !!4E-uglqlg.!, na data prov6vel de 14 de
leverelro de 2022. O candidato que tiver a sua inscrigao indeferida poderd impetrar recurso na
forma do item ll deste Edital.
4.10 O candidato inscrito como pessoa com deficiancia que dentro dos respectivos prazos n;o
atender aos dispositivos mencionados neste item, ou nio tiver confirmada essa condiqSo.
perderd o direito de convocatao as va8as reseNadas aos candidatos desse trupo, passando a
intetrar o trupo de candidatos classificados pela lista gerai, desde que classificado segundo os
critdrios previstos para esse trupo, n6o podendo aletar posteriormente essa condiCao para
reivindicar a prerrogativa legal.
4.11 O candidato deficiente fisico ter6 aferida a sua condiqao de defici€ncia previamente ao
ingresso no servigo piblico, devendo submeter-se, no prazo fixado, ao exame mCdico oficial ou
credenciado pela Administragao, a qual terd decisao definitiva sobre a qualificagSo quanto e
deficiencia para o exercicio das atribuig6es do empreSo.
4.11.1 Havendo parecer medico oficial contrario a condigao de deficiencia, o candidato perdera
o direito a contrataqSo na vaSa reservada )s pessoas com deficiencia, retornando a5sim, i amplr

concorrancia
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4.11.2 N5o 6 um impeditivo i realizagSo das provas bem como ao exercicio do emprego, a
utilizaeSo de materialteanol6Bico de uso habitualou a necessidade de preparagSo do ambiente
fisico.
4.12 O candidato com deficiCncia poderd solicitar tratamento diferenciado para realizagSo das
provas no ato da inscaigSo, sendo prova ampliada, ledor, auxilio para transcriC5o, prova em
braile, bem como tempo adicional de no miiximo 01 (uma) hora para a realizag;o da prova,
mediante solicitaqao iustificada e acompanhada, obritatoriamente, de parecer favorivel em itido
por especialista na drea de sua deficiancia.
4.12.1 O tratamento dllerenciado para realirageo da pro!.a obietiva deverC s€r indiaado no ato

da inscricSo no site da

FAUEL, bem aomo deverC
especificaCdes constantes do subitem 4.8.

ser enviado o laudo mddlao, com

as

4.12.2 Os documentos referentes is disposiC6es dos subitens 4.12 e 4.12.7 deverSo ser
encaminhados, de modo eletr6nico par. o e-mail parana.idade@fauel.or8.b. atl o dia (X de
fevereiro de 2022, devendo consistir em documentos digitalizados legiveis e com informa!6es
completas exi8idas no subitem 4.12 deste edital.
4.12.3 O envio do laudo m6dico e demais documentos digitalizados e de responsabilidade
exclusiva do candidato. A FAUEL neo se responsabiliza por qualquer tipo de problema que
impega a chegada desta documentaCSo a seu destino por quest6es de ordem t6cnica dos
co m p uta do res ou falhas de comunicaceo.
4.12.4 O candidato com deficiencia que fizer uso habitual de aparelho auditivo deverd
neaessadamente requerer atendimento diferenciado. Caso neo tenha sido requerido ou
deferido o atendimento diferenciado, o candidato nao poderi entrar na sala de prcvas com o
apar€lho auditivo, sob pena de, em o fazendo, ser eliminado do certame seletivo prjblico.
4.13 O laudo m6dico nao serit devolvido, assim como nao ser6o fornecidas c6pias dessa
documentaq6o.
4.14 Neo serd permitida a interveneeo de terceiros para auxiliar o candidato com deficidncia na

realiza9eo das provas, salvo aqueles designados pela comissSo or8anizadora

do

Certame

Seletivo P0blico.
4.15 A realiza9eo de provas nas condiq6es especiais solicitadas pelo candidato com defici6ncia
serd condicionada i legislacSo especifica e e possibilidade ticnica examinada pela FAUEI- sendo
atendida segundo os critdrios deviabilidade e razoabilidade.

4.15 os candidatos que, dentro dos respectivos prazos, neo atenderem aos dispositivos
mencionados no subitem 4.12, nao terao a prova e/ou atendimento especial concedidos seja
qual for o motivo aletado.
4.17 Ressalvadas as disposic6es especiais contidas neste Edital, os candidatos com deflcioncia
participarSo do Certame Seletivo Piblico em i8ualdade de condig6es com os demais candidatos
no que se refere ao hordrio, ao conteido, a corregeo das provas, aos critdrioa de avalia9eo e
aprovacEo, pontua9So minima exigida e a todas as demais normas de regoncia do certame
seletivo pUblico.
4.18 o candidato que for admitido na condiceo de pessoa com deficiancia neo poded arguir ou
utilizar essa condiq5o para pleitear ou ju5tificar mudanca de fungeo, relota9ao, readaptaceo,
redugao de ca.Ba horeria, alteracao dejornada de trabalho, limita9eo de atribuig6es e assistCncia
de terceiros no ambiente do trabalho para o desempenho das atribuiq6es do empreSo.
4.18.1 Ap6s a conti-dta95o do candidato, a deficiCncia n5o poderd ser arguida para iustificar a
concesseo de aposentadoria, salvo em caso de agravamento daquela, imprevisivel il6poca da
admissSo no emprego, ou em caso de alteraCSo da legisla9eo pertinente.
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4.19 O candidato que no ato da inscrigao se declarar com deficiancia, se tiver essa condiEeo
confirmada ap6s envio do laudo m6dico e neo for eliminado do certame seletivo piblico, terd
seu nome publicado em lista a parte e fiturar; tamb6m na lista de classificageo geral.
4.20 Na inexist6ncia de candidatos inscritos, aprovados ou habilitados para as va8as destinadas
As pessoas com deficaencia, as yagas sereo ocupadas pelos demais candidatos classificados e
habilitados, observada a ordem geralde classificagAo.
4.21 Os candidatosque se inscreverem como pessoas com deficiencia poderao ocupar, aldm das
vagas que lhes seo destinadas por tei, as vagas universais, desde que aprovados e habilitados e
observada a ordem geralde classificatSo.
4.22 Os candidatos que se inscreverem como pessoas com defici€ncia aprovados dentro do
nimero de vagas oferecido para ampla concorrencia n5o sereo computados para efeito do
preenchimento das vaga5 reservadas.
4.23 Em caso de desistCncia de candidato com defici€ncia aprovado em vaga reservada, a yaga
Seni preenchida pelo candidato com deficiencia posteriormente classificado.
4.24 O candidato que se inscrever na condigeo de pessoa com deficiCncia onde n5o haja \ra8a
reservada, somente poderd 5er convocado nesta condiCeo se houver ampliat;o das vagas
inicialmente ofertadas neste Edital, a crit€rio da AdministaagSo Municipal.
5. OA RESERVA DE VAGAS PARA AFRODESCENOENTES

5.1 Ficam reseavados aos afrodescendente5 10% (dez por cento) das vatas oferecidas por
emprego no certame seletivo pUblico em face da €lassificacao obtida, conforme previsEo da lei
Estadual ne 14.27412003.
5.1.1 A fi)cceo do nimero de vaSas reservadas aos afrodescendentes e respectivo percentual
far-se-l pelo total de vagas no edital de abertura do certame seletivo p[blico e efetivar-se-d no
processo de nomeagao.

5.1.2 Quando o nimero de uagas reservadas aos afrodescendentes resultar em frag;o,
arredondar-se-6 paaa o nimero inteiro imediatamente superior, em caso de fraeeo igual ou
maior a 0,5 (zero virBula cinco), ou para numero inteiro imediatamente inferior, em caso de
fraeeo menor que 0,5 (zero virgula cinco).
5.1.3 A reserva de vatas seri aplicada quando o nimero devatas oferecidas no certame geletivo
prblico for i8ualou superior a 5 (cinco).
5.1.4 O candidato que se inscrever na condigao de afrodescendente onde n5o haja vaga
resenada. somente poderd ser convocado nesta condigao se houver ampliagao das vagas
inicialmenle ofertadas neste Edital, a critdrio do Municipio de Apuca6na.
S.1.5 A observancia do percentual de vatas reseNadas aos ahodescendentes dar_se-6 durante
todo o periodo de validade do Certame Seletivo Piblico e aplicarse-ii a todos empre8os
oferecidos.
5.1.5 o acesso dos candidatos i reserva de vagas obedecer6 ao pressuposto do procedimento
[nico de selegio, cuja classificaCSo final especifica se fa16 entrc todos os candidatos
afrodescendentes.
5.2 Na hipotesede neo preenchimentoda qoota prevista nosubitem

5.l

asvagas remanescentes

serio revertidas para os demais candidato5 qualificados no certame, ob5ervada a respectiva
ordem de classificageo.
5.3 Para efeitos desta reserva de vaBas, consideracse-i afrodescendente aquele que assim se
declare expressamente, identificando-se como de cor negra ou parda, pertencente d raCa/etnia
negra. Tal informa9eo intetrard os registros cadastrais de ingresso do servidor
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5.4 Para conaorrer ds vatas reservadas, o candidato deve16, no momento do preenchimento do

formulSrio de Solicitado de lnrc Fo, se declarar como de cor de pele preta ou parda,
conforme classiflcaCeo do Instituto de Geotrdfia e Estatinica (tBGE).
5.4.1 O ca ndidato deveri ainda imprimir a autodeclaragSo terada pelo site e assine,la em campo

pr6prio, dititaliz5-la e encaminhi-la d FAUEL, de modo eletr6nico, juntamente com sua Ceftidao
de Nascimento ou Carteira de identidade para o e-mail paranaaidade@fauel.oG.br at6 o dia
04 de feverelro de 2022 (iltimo dia de inscrig6es), devendo os arquivos consistirem em
documentos digitalizados e legiveis.
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caNDtDATos

AFROOESCEI'IDENTES:

E-mail para: paranacidade@fauel.ort.br
tusunto: Autodeclaragao + NOME DO CANDIDATO
Anexos: Autodeclaraqio e Certideo de Nascimento ou carteira de identidade.
Corpo do e-mall: Nome do Candidato + emprego
Oata limite para envio: UlO2l2022liltino dia de inscrig6es)

d. CertidSo de Nascimento ou Carteira de ldentidade 6 de
responsabilld.de exdusiva do candidato. A FAUEI n5o se responsabiliza po. qualquer tipo de
problema que impega a chegada desta documentag;o a 5eu destino por quest6es de ordem
tecnica dos computadores ou falhas de comunicaESo.
S.5 A autodeclaraqeo somente ter6 validade se efetuada, no momento da inscriCeo, a
correspondente opCEo no Formul6rio Elet16nico.
5.5 E de exclusiva responsabilidade do candidato a opceo e o preenchimento do Formu16rio de
Solicitac5o de lnscrileo para concorrer as vagas reservadas aos afrodescendentes, bem como o
envio da autodeclaraCSo e Certideo de Nascimento ou carteira de identidade na forma e prazo
previstos em edital, sendo que o neo cumprimento pelo candidato do disposto nos subitens 5.4
e 5.4.1, o impedir6 de concorrer As vagas reservadas aos afrodescendentes, passando a
concorrer as vagas da ampla concorrCncia, nao sendo aceito em nenhuma hip6tese
questionamento posterior a respelto da questao.
5.7 Os candidatos afrodescendentes concorrereo concomitantemente as vagas resedadas as
pessoas com deficiencia, se atenderem a essa condigao.
5.8 Constatada a hlsidade na declarag,o a que se refere o adiSo anteriot sujeitaa-se-6 o infrator
)s penas da leie ainda:
l- se candidato, e anulaC;o da inscri9eo no certame seletivo pdblico e de todos os atos dai
decorrente5;
ll - se jii nomeado no empreto efutivo para o qual concorreu na resenra de \/agas aludidas,
utilizando-se da declarageo inveridica, e pena disciplinar de demisseo.
5.9 O candidato afiodescendente participari do certame seletivo piblico em itualdade de
condi96es com osdemaiscandidatos no que se refure ao conteido das provas, a avaliagSo e aos
crit6rios de aprovagao, ao horl rio e ao local de aplica!5o das paovas, bem como no que concerne
a crit6rios e nota minima exigidos para aprovaCSo e aptideo para o exercicio do emprego.
5.10 A relageo provisdria dos candidatos considerados afrodescendentes se16 divulSada quando
da publicaceo da homolotacao preliminar das inscrit6es. o candidato que tiver a sua inscricSo
indeferida poderl impetrar aecurso na forma do item ll deste Edital.
5.4.2 O envio da autodeclarafeo e
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5.11 Os candidatos que se inscreverem como afrodescendentes podereo ocupat a16m das vagas
que lhes seo reservadas. as vagas para ampla concorrencia, desde que aprovados e habilitados
e obseNada a ordem geralde classificafeo.

5.11.1 Os candidatos afrodescendentes aprovados dentro do nUmero de vagas oferecidas para
ampla concordncia nao sereo computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

5.11.2 Em caso de desistencia de candidato afrodescendente aprovado em vaga reseavada, a
vaga se16 preenchida pelo candidato afrodescendente posteriormente classificado.

5.12 Os candidatos concorrentes is vagas de afrodescendentes, se aprovados no certame
seletivo publico, terao seus nomes publicados em lista a parte e tamb6m na lista geial de
ciassificaCao.
5.13 Os candidatos inscritos como afrodescendentes, aprovados no certame seletivo pUblico, e
convocados para entrega de documentag6es, sereo submetidos a entrevista de confirmagSo da
autodeclaraCSo como afrodescendente, por comissao composta pelo PARANACIDADE.
5.14 O nao comparecimento ou a reprova9eo na Entrevista de conflrma6o da autodeclaraf;o

como afrodescendente acarretari a perda do direito es vagas reservadas aos candidatos
afrodescendentes, retornando i ampla concorrdn(ra.
5.14.1 O candidato seri considerado neo enquadrado na condigao de afrodescendente quando
houver unanimidade entre os intetrantes da Comissao quanto ao n6o atendimento do quesito
cor ou raca por parte do candidato.

6. Do TRATAMENTo DrFERENcrAoo PARA REAr-rzAgAo DA pRovA

oBiEnvA

6.1 Aldm dos casos previstos aos candidatos com deficiCncia (aos quais se aplicam
exclusivamente os subitens 4.12 e 4.12.1l,, o candidato que necessitar de qualquer tipo de
atendimento diferenciado para a realizatao da prova objetiva deverS:
a) no ato da inscriE;o, indicar claramente no Formuldrio de Solicitaeeo de lnscrigeo quais os
recu60sespeciais necessirios, sobpena de neo tersua 50licitageo atendida, neo sendo admitida
a interposigeo de recurso nestas hip6teses; e
b) enviar a documentaceo demonstrando a necessidade de condag;o especial solicitada, se
cabivel, na forma e prazo previstos no subitem 5.4.
6.2 Candidatas Bestantes, independente do periodo testacional, e/ou em puerpdrio imediato
atd 40 (quarenta) dias, podem indicar essa condigao no ato da inscriFo como recurso especial
de atendimento, para que a Comissao Organizadora possa melhor acomodi_las.
6.3 Da Candidata Lactante:
5.3.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realizaFo das provas deverC:
a)solicitaresta condigeo ind icando clara m ente no tormul5rio de SolicitaeSo de lnscriC5o a opCio
lactante, sob pena de n6o ter sua solicitagSo atendida, n5o sendo admltida a interposigao de

recurso nestas hip6teses; e;
b) enviar c6pia simples da certidSo de nascimento do lactente ou laudo m6dico que ateste esta
necessidade, no oritinalou em c6pia autenticada, na forma e praro previstos no subitem 5 4.
6.3.1.1 Caso a crian9a ainda neo tenha nascido at6 a data estabelecida no subitem 6.4, a c6pia
da certidao de nascimento podeni ser substituida pordocumento emitido pelo m6dico obstetra
que ateste a data proviveldo nascimento.
6.3.2 A candidata que necessitar amamentar deverl ainda levar um acompanhante, sob pena de
ser imp€dida de rcali2ar a prova na ausCncia desie. o acompanhante ficarA responsitvel pela
Suarda do ladente em sala teseaYada para amamentaFo.
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6.3.2.1Durantea amamentagSo

6 vedada a permanancia de quaisquer pessoasque

tenham grau

de parentesco ou de amizade com a candidata no local, fi(ando somente a candidata lactante, o
lactente e uma fiscal.
6.3.3 A candidata lactante n6o ter6 tempo adicional para realitagSo das provas.

5.3.4 Ao acompanhante n5o ser6 permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos
descritos nos subitens 8.26, 8.27 e 8.28 deste Edital durante a realizaq5o do certame.
6.4 Os documentos.eferentes as disposiC6es dos subitens 6.1a 6.3 dever5o ser d itita lizados de
modo legivele encaminhados p€lo e-mail parana.idade@fauel.oG.br at6 o dl. 04 de feverriro
de 2022.

oRtENTACAo PARA E-MA|L

DE ENvto oos DocuMENTos PARA sot-tctrAcAo

DE

TRATAMEI{TO DIFERENCIADO:

E-mail para: parana.idade@fauel.org.br

Assunto; tratamento Diferenciado + NOME DO CANDIDATO
Anexos: Documentos comprobat6rios do tratamento diferenciado.
Co.po do e-mail: Nome do Candidato + Empreto
Data limite para .nvio: U/02/2O22liltinr,o dia de inscric6es)

5.5 O envio desta solicitagSo neo Barante ao candidato o tratamento diferenciado. A solicitaq;o
e

seri deferida ou indeferida ap6s criteriosa aniilise, obedecendo a critdrios de viabilidade

razoabilidade.
5.5 O envio da documentaqao incompleta, fora do prazo previsto no subitem 6.4 ou por outra
via diftrente da estabelecida nene €dital, causard o indefurimento da solicitacSo de tratamento

diferenciado.
6.7 A empresa oBanizadora neo receberC qualquer documento entregue pessoalmente em sua
sede.

5.8 A empresa organizadora n5o se responsabiliza por qualquer tipo de problema de ordem
ticnica que impossibilite o envio da referida documenta9eo via correio eletr6nico.
6.9 O resultado preliminar das solicita96es de condiCeo especial estari disponivelaos candidatos
nos enderegos eletr6nicos !4&!LE!9L9I&bI a partir da data provdvel de 14 de treveielro de
2022. O candidato que tiver a sua rolicilagSo de condicao especialindeferida poderl impetrar
recurso na forma do item 12 desle Edital.
6.10 O candidato que necessitar de atendimento especial por raz6er supe.venientes, ap6s o
prazo previsto no 5ubitem 6.4, dever6 solicit6-lo com antecedencia minima de 05 (cinco) dias
dteii da r€aliateo da prova pelo e-mail paranacidade@fauel.otg.br. A soli.itacao ser, deferida
ou indeferida ap6s criteriosa anilise, obedecendo a crit6riosde viabilidade e razoabilidade.
7. DAs rNscRlCoEs

7.1o pedido de inscrido podera ser efetuado a partir das o8h dodia 18 de ianeiro de 2022 ata
ls 17h do dla 04 d€ fevereiro de 2022, observado o horirio oficial de Brasilia - DC lomente via
lnternet, no endereeo eletr6nico da Fundaq6o de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade
Estadual de Londrina - FAUEL www.huel.orz.br. em cujo sitio eristird um link com o formuliirio
destinado e INSCRICAO, que deverd ser devidamente preenchido pelo candidato.
7.2 o yalor da taxa de ir6criqSo serl de RS 120,q) para 06 empr"tos de nivel superior e de
RS 60,00 para empretos de nivel m{dio.
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7.3 Ap6s concluir o preenchimento da ficha de inscrigao online, serd gerado o boleto banc6rio
para patamento da taxa, devendo o candidato imprimi-lo para fln5 de pagamento.

7.3.1 O candidato poder{ reimprimir o boleto pela pigina de acompanhamento do Certame
Seletivo PUblico.
7.3.2 O boleto banc6rio pode16 ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotdricas e
nos Correios, obedecendo aos critdrios estabelecidos nestes correspondentes banciirios.
7.4 O patamento do valorda taxa de inscric6o deverd ser efetuado ata o dla 04 de fuvarelro de

2022.
7.5Antes de efetuaro recolhimento da taxa de inscriCSo, o candidato deve16 ceatiticarse de que
preenche todos os pr6-requisitos erigidos neste Edital e seus Anexos, bem como deverd tomar
conhecimento de todas as atribuig6es inerentes ao emprego.
7.5.1 No momento da inscrig;o, o candidato marca16 campo pr6prio no Formu16rio Eletr6nico
de lnscrigao, sob as penas da lei:
a) de estar ciente de que preenche os requisitos solicitados no emprego pleiteado;
b) de que aceita todas as retras pertinentes ao cename seletivo piblico, consitnadas no Edital;
c) de que 6 pessoa com deficiancla e/ou que carece de atendimento e/ou condigSes especiais
para a realizag5o das provas, se for o caso, devendo, em complementag6o, atenderao que estiver
previsto no Edital no que se refere i documentaqeo comprobat6ria de5sas condig6es;
d) de que C afrodescendente e deved atender ao que estiver previsto no Edital no que se refere

i

documentag;o comprobat6ria para se inscrever nessa condiE6o.
7.5.2 N6o haverS a devoluteo do valor da tara de inscrie;o ap6s a sua efetivagSo, quaisquer que
sejam os motivos e mesmo que o candidato n;o compa.ega as provas, salvo em caso de
cancelamento do certame seletavo pdblico, exclusSo de emprego previsto neste edital, em razeo
de fato atribuivelsomente ao PARANACIDADE e/ou i FAUEL.
7.6 A inscrido somente serl efetivada ap6s a confirmatao do paSamento do valor inerente e
taxa de inscrigeo, n;o se responsabilizando o PARANACIDADE nem a Fundageo de Apoio ao
Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUET pelo nao recebimento da
confirmagao banciria do recolhimento do valor da taxa.
7.7 Na hip6tese de dados cadastrais digitados incoretameote no ato da inscriqao, o candidato
deve16 informar quais as alterag6es devem ser procedidas, mencionando tambdm os dados que
identificam a sua inscrig6o, por meio do endere9o eletr6nico pAl?llgidldq(qElqEt&Dl
7.9.1 O candidato assume total responsabilidade p€las informag6es prestadas na efetivateo da
inscrigeo, e pelas consequCncias de eventuais erros, omiss6es, hlsidade de informag6es no
preenchimento de qualquer de seus campos, o que poderi implicar a neo homolotagao da
inscrieSo, na eliminagao do candidato do Certame seletivo Piblico e ainda na nulidade de
eventualnomeagSo.
7.10 O edital com a relagao dos candidatos que tiveram suas inscriC6es homoloSadas seni
divultado nos endereCos elet16nicos!l{ylE!9LgIg"!! conforme cronoSrama previsto no Anexo

ldeste Edital.
7.10.1 No editalde deferimento das inscriE6es constari a lista8em do' candidatos is vatas para
ampla concorrCncia, vatas para candidatos com deficiencia, afrodescendentes e dos candidatos
solicitantes de tratamento diferenciado para a realizageo das provas.
7.11 SerSo indeferidas as inscri96es:
a) recebidas por outro meio que n;o pela internet;
blque apresentem informag6es erradas ou inconsistentes;
c)que nao reali2arem o pagamento at€ a data estabelecida.
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7.12 O PARANACIDADE e a FAUEL n5o se responsabilizareo por inscrig6es neo recebidas em
decorrencia de falhas de comunicateo, congestionamento de linhas de comunicagSo, bem como
outros fator€s de ordem t6cnica que impossibalitem a tlansferencia de dados.
7.13 Caso seia constatado, a qualquer momento, que o candidato forneceu informag6es
inveridicas em sua ficha de inscrigio, o mesmo poderii ser responsabilizado civilmente e/ou

criminalmente (a.tigo 299 do C6digo Penal), podendo ainda, ter que ressarcir os eventuais
prejuizos que causou ou vier a causar ao PARANACIDADE e FAUEL.
8. OA PROVA OBJEIVA (1r Fase

-

Etapa 01)

8.1 Serii aplicada prova objetiva de cariiter eliminat6rio e classificat6rio, abrangendo os
conteUdos programdticos constantes do Anexo lll deste Edital.
8.2 As quest6es da prova objetiva ser6o de m0ltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas (a. b,
c, d)e apenas 01(uma)alternativa correta.

8.3 As provas objetivas palil todos os empretos serao compostas conforme o estabelecido na
tabela abaixo:

Peso

N' de
Quest6ei

Valor Total das

lndividual

quest6et

10

2,50

2s,00

Matemitica

05

2,50

12,50

Conhecimentos gerais

05

2,50

12,50

2,50

50,00

Descrig5o

Lintua Portutuesa

/ lnterpretat;o

de textos

Conhecimentos Especificos

Total

40

10o,00

8.4 As provas obietivas serSo avaliadas na escala de 0,00 (zero) a 100,00 (cem) pontos, devendo

o candidato, para ser considerado ap.ovado, obter, no minimo, 60?6 (s€ssenta por cento) do
totalde pontos previstos pala a prova.
8.4.1 O candidato eliminado na forma do subitem 8.4 nao ter6 classificaEao no certame seletivo
priblico.

8.5 fu provas objetivas serao aplicadas em um domingo, cuia data, local e hor6rio serSo
confirmados no edital de ensalamento, que sere divulgado nos enderegos eletr6nicos
www.fauel.or!.bt
8.6 O tabarito preliminar e o caderno de quest6es da prova objetiva serSo divul8ados 01 {um)
dia ap6s a aplica9So da prova objetlva, As 17h, nos enderegos eletr6nicos wwwhuel.orq.bt
8.7 Os port6es de acessoaos locais de realizaqeo da prova sereo abertos 01(uma) hora antes do
inicio da prova, e fechados 15 (quinze) minuto5 antes do inicio da mesma, estando impedido de
intressar, por qualquer motivo, o candidato que chegar ao local da prova ap6s o horirio
estipulado para o fechamento dos port6es.
8.8 O intresso na sala de prova somente serC permitido ao candidato munido de um dos
documentos abaixo discriminados, apresentando forma le8ivel e em via oriSinal:
a) Carteira de ldentidade;
Sedico
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b) Carteira de ldentidade fornecida por 6rg5o ou conselho de representageo de classe;
c) Carteira Nacional de Habilita9eo (modelo novo com fotografia) que contenha o numero da
ca

rteira de identidade;

d) Passaporte brasileiro, carteiras funcionais expedidas por 6r8ao piblico, que por lei federal
valham como identidade;
e) Carteira de Trabalho (modelo novo) expedida a partir de 20 de janeiro de 1997.
8.8.1 Neo serio aceitos protocolos, c6pias dos documentos citados, ainda que autenticadas,
documentos digitais ou quaisquer outros documentos nao constantes deste Edital.
8.8.2 Os documentos neo poderao ter rasuras e deverSo estar em perfeitas condie6es, de forma
a permitir, com clareza, a identificaCeo do candidato e sua assinatura.

8.8.3 A identificagao especial serii exigida do candidato cujo documento de identificaeao
apresentar dUvidas relatiyds . fisionomia e/ou assanatura do portador, compreendendo a coleta
de assinaturas e impressSo digital, em formuldrio especifico.
8.8.4 Em caso de extravio do documento de identidade original (perda, roubo etc.), aceitar-se-,
a apresentag5o da via oritinal de boletim de ocorrCncia (8.O.) emitido pela autoridade policial
competente, desde que dentro do prazo de validade letalde 90 (noventa) dias. Neste caso, o
candidato se16 encaminhado a sala da Coordenateo, onde seri formalizada a sua identificaCSo
especialde que trata o subitem anterior.
8.8.4.1 Para que seja realizada a identificaCeo especial, o candidato obrigar-se-i a entregar ao
coordenador do lo.al de prova uma c6pia simples do respectivo boletim de ocorrencia (8.O.).
Caso nao disponha da c6pia do documento, deverd deixar a via original do 8.O., sob pena de ser
impedido de fazer a prova e, consequentemente, ser eliminado do certame.
8.9 Neo serio aceitos como documentos de identidade para intresso na sala de prova: Carteira
de Trabalho (modelo velho) expedida antes de 20 de ianeiro de 1997, Cenificado de Rese.vista,
CertidSo de Nascimento, Titulo Eleitoral, Cadastro de Pessoa Fisica na Receita Federal (CPF),
Carteira Nacionalde HabilitagSo sem foto ou vencida, caneira de estudante, carteira funcional
sem va lor de identidade, documentos ilegiveis, neo identific6veis e/ou daniflcados, documentos
dititais e outros que n5o constem no subitem 8.8.
8.10 Aassinatura do candidato ser6 lanCada em lista de presen9a, especialmente elaborada com
o respectivo nUmero de identificaCSo.
8.11 As provas objetivas serao realizadas simultaneamente para todos os candidatos, com
duraCSo m5xima de 04 (quatro) hor.s, nas quais esti incluso o tempo para o preenchimento do
cartao-resposta.
8.12 O controle do tempo de aplicageo da prova e as informaq6es a respeito do tempo
transcorrido durante sua realizacao sereo feitos pelo5 fiscais de sala.
8.13 O candidato somente podeEi deixar o local da prova objetiva ap6s 01 (uma) hora do inicio
da mesma, devendo entregar ao fiscal o cartSo-resposta e o caderno de quest6es, contendo,
necessariamente, sua assinatura com caneta esferogr6fica de tinta azul ou preta.
8.13.1 O candidato que insistir em sair, descumprindo o aqui disposto, deverd assinar termo de
ocorrCncia declarando sua desist€ncia do Certame Seletivo PUblico, o que seri lavrado pelo
coordenador do local, passando e condig5o de eliminado.
8.13.2 O caderno de quertdes poderi ser levado pelo candidato que se retirar da sala de
aplicageo de provas no decurso da iltima hora de realizageo da mesma.
8.14 N5o haverd, por qualquer motivo, prorroga9ao do tempo previno para a aplicagSo da proya
em razeo de ahstamento de candidato da sala de pro\rd.
8.15 As respostas da5 questdes objetivas serSo transcritas para o carteo-resposta preenchendo
os alvColos com @neta eshrotrifica de tinta azul ou preta, devendo o candidato assinalar urlr\
inica resposta pa.a cada
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8.16 As respostas das quest6es da prova objetava langadas no canSo-resposta sereo corrigidas
por meio de processamento eletr6nico.
8.17 Neo poderd ser feita nenhuma marca fora do campo reservado as respostas ou a assinatura,
pois estas poder;o ser identificadas pelas leitoras oticas, prejudicando o desempenho do
candidato.
8.18 Os prejuizos advindos de marcac6es feitas incorretamente no cartSo-resposta sereo de
inteira responsabilidade do candidato, tais como marcaCeo rasurada, marcac6o neo preenchida
integralmente, marcag6es feitas a lipis, ou qualquer outro tipo diferente da orientaqSo contida
no carteo-resposta ou na capa do caderno de quest6es.
8.19 Ser6 atribuida nota zero a questao da prova objetiva que neo corresponder ao gabarito
oficial ou que contiver mais de 01 (uma) ou nenhuma resposta assinalada, bem como quest6es
marcadas incoretamente conforme subitem 8.18.

8.20 O candidato d responsdvel pelo correto preenchimento do carteo-resposta e pela sua
conseNacSo e intetridade, pois em nenhuma hip6tese haver5 substituigao do carteo, salvo em
caso de defeito de impressao.
8.20.1 O candidato nao deverd amassat molhar, dobrar, rasBar, manchar ou, de qualquer modo,
danificar o canao'resposta, sob pena de arcar com os prejuizos advindos da impossibilidade de
reali2acSo do processamento eletr6nico desta.
8.20.2 O candidato 6 respons6vel pela conferCncia de seus dados pessoais, em especial seu
nome, seu nimero de inscrig;o e o nimero de seu documento de identidade.
8.20.3 Nao se 16 perm itido q ue a s ma rcaC6 es no ca rt5 o -resposta sejam feitas po r outras pessoas,
salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial especifico para
auxilio no preenchimento. Nesse caso, o candidato serd acompanhado por fiscal da FAUEL
devidamente treinado.
8.21 Os candidatos que quiserem, poderSo anotar as suas respostas em um mini gabarito
disponibilizado a todos os candidatos.
8.22 Para a realizaCeo da prova o candidato deverd portar somente caneta esfero8rSfica de tinta
aaul ou preta, fabricada5 em material transparente8.23 As instrug6es que constam no caderno de quest6es e no crnSo-resposta, bem como as
orienta@es e instruC6es expedidas pela ComissSo Organizadora durante a realizagSo das provas
complementam este Editale deverio ser observadas e seguidas pelo candidato.
8.24 E de respon5abilidade do candidato, ao t6rmino da gua prova, reaolher e conferir os
pertence5 pessoais e o seu documento de identidade apresentados quando do seu ingresso na
sala de provas.
8.24.1 Os objetos ou documentos perdidos durante a reali2agSo das provas, que porventura
venham a ser entregues i Comisseo OrBanizadora, serao guardados pelo prazo de 30 {trinta)dias
e encaminhados posteriormente i Seqeo de Achados e Perdidos da Empresa Brdsileira de
Correios e Tel6grafos - ECT.
8.25 A inviolabilidade das provas seri comprovada no momento da abenura dos envelopes de
provas, mediante termo formal, na presenga de, no minimo, dois candidatos convidados
aleatoriamente nos locais de realizaCio das provas, mediante assinatura dos mesmos em ata

comprovando a confer6ncia do lacre dos envelopes8.26 Neo ser5o permitidas d u rante a realiaagSo da prova a comunicagSo entre os candidatos nem
a utilizaqeo e porte de anotag6es, livros, r68uas de c6lculo, impressos ou qualquer outro material

de consulta, os quais devedo ser acondicionados, conforme orientagSo dos fiscais de sala, no
momento em que o cendidato entrar na sala de provas.
8.27 N6o lereo permitidas durante a realizaglo da prova o uso e porte de 6culos
rel6tios, torros, bon6s ou qualquer outro acess6rio que impeca a visro total d"t ot"ttt"t
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candidato, os quais devedo ser guardados pelos candidatos em local que impe9a sua
visibilidade.
8.28 Neo sereo permitidas durante a realizagSo da prova o uso e porte de equipamentos
eletr6nicos como m;quinas calculadocs, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook,
Bravador, mSquina fotogrdfica, controle de alarme de carro, transmissor/receptor de mensagens
de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletr6nico, os quais deverSo ser
acondicionados, conforme orientageo dos fiscais de sala, no momento em que o candidato
entrat na sala de provas.
8.28.1 O descumprimento por parte do candidato de qualquer determinaCSo dos fiscais com
rebgao a atitude a ser tomada com aparelhos eletr6nicos implica16 na eliminagSo do candidato,
caraderizando-o como tentativa de fraude8.29 A FAUEL recomenda que o candidato nao leve nenhum dos objetos citados nos subitens
8.26,8.27 e 8.28 no dia de reali2aqSo das provas.
8.29.1 A FAUEI neo ficarii responsivel pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados.
8.30 O PARANACIDADE e a FAUEL n5o se responsabilizarao por perdas ou exlr.vios de objetos
ou de equipamentos eletronicos ocorridos durante a realitaCSo das provas.
8.31Ao final do tempo destinado a realizacSo da prova, em cada sala serd obrigat6ria a saida
Simultanea dos 03 (tr6s) fltimos (andidatos, os quais devereo entretar seus cart6es-resposta e
assinar a ata de encerramento de aplicag:o da prova, com ercecSo das salas com candidatos em
atendimento especial.
8.32 O candidato que terminar sua prova nao poder5 utilizar os banheiros destinados aos
candidatos que ainda estiverem realizando.
8.33 Nao serC permitido o intresso ou a permanencia de pessoa estranha ao ceftame, em
qualquer local de prova, durante a rcalizacao da pro\ra objetiva, salvo o previsto ne5te Edital.
8.34 Candidatos que possuem autorizaCeo letal para portarem armas de fo8o tereo
responsabilidade criminal e administrativa sobre o coareto manuseio e porte de seus
armamentos, primando pela discri9So, a fim de evitar constrangimentos a terceircs - frscais e/ou
candidatos.
8.34.1 Caso haja

o uso indevido do armamento ou coagSo a terceiros, a organizageo deveri
informar as autoridades competentes pa ra ado6o das medidas le8ais vigentes.
8.35 A empresa organizadora poderi, a seu critdrio, coletar impress6es digitais dos candidatos
bem como utilizar detectores de metais durante a realiza(ao da prova. Podereo, ainda, serem
adotadas medidas adicionais de segurdnga.
8.36 Seri eliminado e desclassificado do certame seletivo piblico o candidaio que, por qualquer

motivo:
a) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ileSais para obter aprovagSo pr6pria ou de
terceiros em qualqueretapa do certame seletivo piblico;
b) for flagrado, durante a realizagao das provas, em comunicacao com outro candidato ou
com pessoas estrdnhas, seja oialmente, por escrito ou por testos e sinais de qualquer

c)
d)

e)

fl
s.rylco sGI.r

natureza;

aquele que descumprir o disposto nos subitens 8.26,8.27 e 8.28, mediante ata a ser
lavrada pelo fiscalque su@reender o candidato fazendo uso ou com o porte dos materiais
citados;
tiver atitude de desacato, desrespeito ou descortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicaeao das provas, com as autoridades presentes ou com os demais
candidatos;
perturbat de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, causando comportamento
for surpreendido portando anotag6es em papais que nEo os

aut6.m
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permitidos;
lE, *g

paPAnAcloAoE.

2r.nd, F.li.io dr Aa.r*

#(

c.ito Ci!r..

currlrbtPR

Itr

PARANAUJ

1,,

PARANA

GOVERNO

DO

ESIAOO

SECRETARIA DO OESENVOLVIMENTO
URBANo E DE oBRAs P(IBLICAS

g)
h)

i)
j)

k)

l)
m)

neo entretar o material das provas ao t6rmino do tempo destinado para a sua realizae6oj
ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartao-resposta;
afastar-se da sala, enquanto estiver realizando a prova, sem O acompanhamento de fiscal;

descumprir as instrug6es contidas no caderno de que5t6es e no caneo-resposta;
neo permitir a coleta de sua assinatura e, quando for o caso, a coleta da impressao ditital
durante a realizagSo das provas;
recusar-se a ser submetido ao detector de metalou outros procedimentos de seturanra
que vierem a ser utilizados na realizacSo das provas;
nao comparecer i prova objetiva ou cheBar ap6s o horirio estabelecido em edital para a
realizageo da mesma;

n)

caso qualquer objeto venha a emitir ruidos durante

a realizageo da prova, tais como
aparelho celulat aparelhos eletronicos ou rel6gio de qualquer espacie, mesmo que
devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences e/ou conbrme as

orientaC6es deste Edital.

8.37 Caso ocorra alguma situa9So prevista no subitem 8.36 deste Edital, o fiscal lavrard
ocorrenc,a e, em seBuida, encaminhari o referido documento i Comisseo Organi2adora, a fim
de que sejam tomadas as providCncias cabiveis.
8.38 Durante a realizaC5o das provas neo serio forneaidas, por qualquer membro da equipe de
aplicaCSo das mesmas e/ou pelas autoridades presentes, informag6es refurentes ao conteido
das provas e/ou crit6rios de avaliatro/classificagSo.

8.39 Em nenhuma hip6tese serd permitida a leitula em voz alta da prova objetiva, inclusive por
qualquer membro da comisseo de aplica(ao ou pelas autoridades presentes.
8.40 Neo poderao ser fornecidas por nenhum membro da equipe de aplicagio das provas ou
pelas autoridades presentes informaCdes referentes ao conteido das provas ou A forma de
resolver as quest6es. A interpretageo da prova e de total responsabilidade do candidato.
8.41 N5o serio aplicadas as provas, ou procedido qualquer outro exame, em qualquer hip6tese,

em local, data ou em horiirios diferentes dos prescritos neste edital e em editais especificos
referentes is iases deste Certame Seletivo PUblico.
8.42 A prova objetiva seri aplicada no Municipio de Curitiba, E tado do ParanC. Caso o nimero
de candidatos inscritos exceda a ofurta de lutares existentes no Municipio, a FAUEL e a Comissio
Especial de Acompanhamento, Gerenciamento e orientagSo do Certame Seletivo Piblico se
reservam do direito de alocar os locais de prova em cidades pr6ximas equela inicialmente
determinada para este fim.
8.43 O PARANACIoAD€ e a FAUEL, em hip6tese altuma, se responsabilizarao por qualquer 6nus
proveniente ao deslocamento e hospeda8em dos candidatos inscritos.
9 DA PRovA DETITU[os
9.1 A prova de titulos serii aplicada somente ao empreSo de Advotado.
9.2 Respeitados os empates na Ultima colocacSo, terSo os titulos a\raliados somente os tinta
(30) primei.os candldatos conslderados aprcvadosna prova obietiva e classificados at6 o limlle
disposto na tabela abaixo, al6m de nio ser eliminado poroutros crit6rios estabelecidos neste

Edital:
na lista de classifiaacao oela nota da
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9-2.1 Neo havendo candidatos considerados pessoas com defici6ncia em nUmero suficiente para
preenchimento dasvagas reservadas, terSo os titulos avaliados os demais candidatos da listagem
geral de aprovados e classificldos na prova objetiva at6 o limite do total previsto na tabela do
subitem 9.2, respeitados os empates na altima colocaqso.

9.3 A prova de titulos teri exclusivamente carlteJ alassificat6rio e ser6 avaliada por Banca
Examinadora da FAUEL em sessao reseNada, por interm€dio da andlise e pontua9Eo dos titulos
apresentados pelos Glndidatos, sendo considerados como titulos hibeis A pontuagao somente
ostitulos especificados no quadro a seguir, cuia avaliageo obseMani ritorosamente os limites de
pontua9ao abaixo descritos:
EMPREGO:

ITEM

TiTULos

PONTOS

Pot{TUACAo
MAxTMA

I

Diploma de curso de P6s-SraduaCSo em nivelde Doutorado na 6rea
do empreSo a que concore.

4,m

4,00

2

Diploma de curso de P6s'Grad!aceo em nivel de Mestrado (titulo de
mestre)na 6rea do empre8o a que concorre,

3,00

3,00

1,m (por
titulo)

3,00

3

TorA[ MAxrMo

Certificado de curso de P6s-Graduafeo em nivel de Especializaio,
com carga hor6ria minima de 360 h/a ne 6rea do emprego a que
DE

PoNTos

10,00

9.4 Oscandidatos aprovados na prova objetiva e n6o convocados para apresentarem seu5 titulos
continuam participando do Certame Seletivo PUblico, sendo utilizado para fins de classificaCeo

finalexclusivamente a nota obtida na paova objetiva.

9.5Anota da prova detitulosseri a soma dos pontos obtidos nos crit6rios/q uesitos de avaliag;o.
9.6 Os titulos apresentados deverao ter relaCeo direta com a drea de atua9eo do empreSo
pretendido pelo candidato, comprovado mediante Certificado, acompanhado de hin6rico
escolar, ou Diploma de Conclusao de Curso, expedido por instituiceo oficiale reconhecido pelo
MEC. devendo estar devidamente concluido nos termos da legislageo vitente no periodo de
realiza9So do curso.

9.7 Os certificados/declaragSes ou diplomas deverao estar acompanhados do respectivo
hist6rico esaolar, no qualconste a carya ho16ria do curso, as di5ciplinas cursadas, a comprovaCSo
da apresentagao e aprovageo da monotrafia. Caso o hist6rico escolar ateste a existencia de
al8uma pendancia ou hlta de requisito de concluseo do curso, o certificado/declarac;o ou
diploma neo seri aceito.
9.8 somente sereo aceitos titulos de especiali2aeSo lato sensu com carga hor{ria iSual ou
superior a 360 (trezentos e sessenta) horas.
9.9 Paia a Prova de Titulos somedte sereo aceitas dpi.s dltitalizadai dos documentos,
esteja m letiveis e em bo m estado de conse rva 9eo, 5endo necess6 rio q ue os docu mentos ten
o selo de orltinalidade de autentlcagao em
9.10 Somente serto aceitos documentos apresentados em papel com timbre do 6rgeo emissor
e respectivos re8istros, e se deles constarem todos os dados necessirios a identificagSo dasinstitui96es e dos 6rg5os expedidores e e pertuita avaliageo do

que
ha,

cartdrio.

documento.
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9.11 Os diplomas de concluseo de cursos expedidos por instituig6es estrangeiras somente sereo
considerados se devidamente revalidados por instituig;o competente, na forma da legislageo
vigente e se traduzido para a Llngua Portutuesa por tradutor juramentado.

9.12 Cada titulo serii consideGdo uma Inica vez.
9.13 Os candidatos aonvocados dev€6o enviar seur titulos por meio eletr6nico, em data a ser

conrirmada por meio de edital de cohvocatro especifiao, a ser divultado nos endeaeeos
eletr6nicos !44!!b!gEI&[t e www.oaranacidade.orE.br
9.14 O candidato deveri preencher eletronicamente o FormulSdo de Entrega de Titulos e envlar
osdocumentos por meio eletr6nico, utilizando-se de linkespecifico que estari disponivelno site
da FAUEL para que o candidato possa fazer o upload dos seus titulos.
9.15 N;o ser;o aceitos titulos enviadosvia fax, via postalou outra forma que nao seja o protocolo
direto no localdestinado para a entrega dos titulos.
9.16 Neo seri admitida em hipdtese alguma, a incluseo de novos documentos ap6s a entrega
dos titulos e/ou ap6s a data e horirio estipulados paftl sua entrcga.
9.17 O candidato deveni acessar o link por meio de CPF ou nimero de inscrigeo, sendo
obri8at6rio o preenchimento eletr6nico do Formulirio de ldentili.aCEo de Titulos, que serS
disponibilizado por ocasiSo da divulga€o do edital de convocagSo, sendo que o candidato que
neo preenchelo e neo fizer upload de seus documentos neo teri seus titulos computados.
9.18 No ato de envio dos titulos, ao preencher o Formulerio eletr6nico, o candidato dever6
indicar a quantidade de titulos entr€Bues.
9.19 o candidato dever5 terar um Unico arquivo para ser enviado (upload) via sistema
eletr6nico, atentando-se para que documentos que sejam apresentados frente/verso estejam
em ordem sequenclal.
9.19.1 O arquivo inico para upload deve obritatoriamente ser do tipo Pd, e com tamanho
mrximo de tMB.5e o arquivo for maior que isto, o candidato deveri compactl-lo utilizando
wlnRar ou winzp.
9.19.2 E de responsabilidade do candidato a apresentag5o dos titulos nas formas descritas em
edital, sob p€na de n5o serem aceitos os titulos que n5o constarem no Formulirio de
ldentificageo deTitulos ou que n6o estejam nos formatos e extens6es indicadas.
9.20 Para que o envio de documento se efetive o candidato deverd, ap65 fazer upload dos
arquivos, clicar em ENVIAR, quando entEo se16 Serado um protocolo do envio eletr6nico.
9.20.1 Ap6s a confirma(eo de envio, n6o seri aceita em nenhuma hip6tese mudan9as no
preenchimento do formuliirio ou nos arquivos anexados.
9.20.2 Todosos documentos anexados seo de responsabilidade do candidato, os quais devem se
atentar- para que a digitalizageo fique legivel.
9.20.3 Os documentos oritinais poderSo ser solicitados a qualquer tempo pela ComissSo
Organizadora da FAUEL, pela ComissSo Organiradora do Concu60 ou pela Comissao €specialde
Acompanhamento, Gercnciamento e orientagao do Certame Seletivo PIblico da Paranacidade.
9.21Neo sereo avaliados os documentos:
a) entre8ues fora do prdzo ou de forma diferente do estabelecido no edital de convocaceo para
a prova de titulos;
b) que neo forem cadastrados no FormulSrio de ldentificalao de Titulos;
c) cuja c6pia eneja ilegivel;
d) cuia c6pia n5o esteia aom o selo de autenticaqeo em aart6do, bem como documentos
gerados por via eletr6nica que nao estejam acompanhados do respectivo mecanismo de
autenticaC5o;
e) sem data de
f) de mestrado ou doutorado concluidos no exterior que n;o estejam revalidados por
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de ensino superior no Brasil e sem tGducSo juramentada.

9.21.1 Nestas hip6teses o candidato receberi pontuageo O,OO (zero) no(s) reftrido{s)
documento(s), neo sendo eliminado do concurso p[blico, mantendo a eventual pontuagao
obtida na prova de tit ulos juntamente com a nota da prova objetiva para c6lculo da classifica9ao
final.
9.22 O edital com o resultado da pontuagao da pro\ra de titulos serd divulgado nos enderegos
elet16nicos www.f"uel.ore.br e www,ca moomo urao.or.qov.br.
9.23 A documentagSo comprobat6ria apresentada para a prova de titulos sere analisada quanto
e sua autenticidade durante o concurso pliblico e mesmo ap6s a admissSo do candidato. O
candidato serii eliminado do certame ou tornado sem efeito o ato de admissao, observado o
devido processo administrativo, caso seja comprovada qualquer irretularidade, sem prejuizo das
sanC6es penais cabiveis.

10. oA ctAsstFtcAgAo FTNAL No cERTAME

10.1 As classificaC6es preliminar

sEtEflvo priBuco E cRtrfRtos

DE DEsEMPATE

e final dos candidatos sereo publicadas nos

endereqos

eletronicos www.fauel.orq.br e www.paranacidade.org.br, conforme cronograma previsto no
Anexo l.
10.2 A publica9ao do resultado final do certame seletivo pUblico serd feita em tr6s listas, por
ordem decrescente da pontuac5o final, contendo a primeira a lista teral com a pontuagao de
todos os candidatos, inclu5ive a dos candidatos com deficiencia e afrodescendentes, a segunda
lista conterd somente a pontuagSo dos candidatos com defici€ncia e a terceiE lista conterS
somente a pontuageo dos candidatos inscritos e homologados como afrodescendentes.

A

nomeaeSo dos candidatos aprovados respeitard os crit€rios de alternancia e
proporcionalidade, que consideram a rela9ao entre o n0mero de vagas totale o nimero de va8as
reservadas a candidatos com deficioncia e afrodescendentes, observados os percentuais
reservados, as regras especificas de arredondamento e o limite mdximo da reserva de vatas.
10.3.1 Quando houver aandidato classificado como afrodescendente e candidato como pessoa
com deficiencia convocados simultaneamente, teri preferCncia o candidato que atender aos
crit6rios de desempate previstos no lubitem 13.5, sendo o outro candidato, neste caso,
convocado para a pr6xima vaga antes de nova convocaCeo pela lista de ampla concorrencia.
10.4 A classificado final no certame seletivo publico resultard da pontua9eo obtida pelos
candidatos em forma decrescente, de acordo com a seguinte f6rmula:

10.3

a)

Para todos os empregos (exceto AdvoSado):

NF = PO {nota mCxima 1@,00)

b)

Para o emprego de Advogado:
NF = PO+

PI (nota miixima 110,00)

0rI

Sendo:
NF = NOTA FINAL
PO = NOTA DA PROVA OBJETIVA
PT = NOTA DA PROVA DE TIIULOS
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10.5 Em caso de igualdade na nota final do concurso piblico e como critdrio de desempate, teri
preferencia, sucessivamente, o candidato que:
tiver idade mais elevada, dentre os de idade lgual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme
estabelece a Lei n" 10.741/2003 (Lei do ldoso), completos at6 o 0ltimo dia de inscriqSo,
considerando-se o ano, o mCs e o dia do nascimento;
obtiver maior nota na prova de conhecimentos especificos da prova objetiva;
lll - obtiver maior nota na prova de lin8ua portuguesa da prova objetiva;
lV - obtiver maior nota na prova de matemetica da prova objetiva;
V - obtiver maior nota na prova de conhecimentos gerais da prova objetiva;
Vl - obtiver maior nota na prova de titulos;
Vll - tiver maior idade dentre os candidatos empatados;
Vlll - exercicio na fungao dejurado no periodo entre a data de publicaESo da tei ne 11.689/2008
e a data de t6rmino das inscric6es.
10.5.1 Os candidatos a que se refere o inciso "Vlll" do subitem 10-5 ser;o convocados, antes do
resultado final do concurso, para a entrega da documenta9;o que comprovafii o exercicio da
fun95o de jurado. 10.5.1.1 Para fins de comprovagSo da fungeo citada no subitem anterior, serSo
aceitas certid6es, declaraC6es, atestados ou outros documentos pUblicos (original ou c6pia
autenticada em cart6rio) emitidos pelos Tribunais de JustiCa Estaduais e Regionais Federais do
Pais, relativos ao exercicio da funeeo de jurado, nos termos do art. 440 do c6digo de Processo
Penal, a partir de 10 de agosto de 2008, data da entrada em vigor da Lei Federal na 11.689/2008.
10.5.1.2 Nao serao aceitos como comprovante mandados de intima9;o ou de convocagSo para
exercer a fungeo de jurado ou carteirinhas de jurado.
10.6 Se aplicados os critdrios supracitados ainda persistir o empate, sere realizado sorteio em
sessEo piblica, noticiado com antecedoncia de 03 (tr6s) dias liteis, no site da FAUEL.
10.7 Todos os ciilculos citados neste editalserSo considerados at6 a segLrnda casa decimal, sendo
que as notas das provas ou a nota final neo sofrereo qualquer processo de arredondamento ou

I

ll

aproximagao.
11. DOs RECUR505

11.1Serao admitidos recursos quanto ao:
a) indeferimento do requerimento da isenCSo do pagamento da taxa de inscrieeo;
b) indeferimento de inscriqSo;
indeferimento da solicita9eo de tratamento diferenciado para a realizag60 das provas;
d) indeferimento do requerimento para concorrer ds vagas reservadas aos candidatos com

c)

defici6ncia e afrodescendentes:

e)

gabarito preliminar e quest6es da prova obietiva;
resultado preliminar da prova objetiva;
g) resultado preliminar da prova de titulos;
h) resultado preliminar da classificagSo final.
11.2 o prazo para interposigeo dos recursos seri de 02 (dois) dias Uteis, contados da data de
publicaCao do referido edital, tendo como termo inicialo primeiro dia Util subsequente a data
do evento a ser recorrido.

f)

11.3 Os recursos devem seBuiras determinagSes abaixo:
a) nao conterqualquer identiflcaCao do candidato no corpo do recurso, inclusive seus anexos (se

houver);
b) ser elaborado com argumentagSo l6gica e consistente;
c)serclaro, consistente e objetivo em seu pleito;
d) apresentar a fundamentaCao referente apenas ao ato selecionado para recurso
seryico social
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11.4 SerSo indeferidos os recu6os:
a) que neo estiverem devidamente fundamentados;
b) que neo apresentarem arSumenta(6es l6gicas e consistentes;
c) que foreln interpostos em desacordo com o prazo e forma estabelecidos neste item;
d) que apresentarem no corpo da fundamentagSo outras quest6es que neo a selecionada para

recur50;
e) que apresentarem qualquer forma de idehtificagao ou sinal distintivo relativo ao candidato
(nome, pseud6nimo, simbolo, data, local, desenhos ou formas);
f) cujo teor desrespeite . banca;
d relativos ao preenchimento incompleto, em duplicidade ou incorreto do cafteo-resposta, nem
pelo motivo de resposta que apresente msura;

h)forem interpostos de forma coletiva;
i) contra tercekos.
11.5 O recurso apresentadoteri eftito devolutivo atd seu iulgamento, e ser6 recebido sem efeito
suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuizos irrepardveisao candidato.
11.6 E de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicag6es
referentes aos eventos do subitem 11.1 para interposiCeo dos recursos, sob pena de perda do
prazo recurlal.
11.7 Admitir-!e-6 um inico recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 11.1,
devidamente fundamentado,5endo desaonsiderado qualquer recurso que nao seja o primeiro
interposto.
11.8 Os recursos deverSo ser redigidos por meio de formul6rios especificos que estareo
disponiveis no Sistema Eletr6nico de lnterposigao de Recurso, disponivel no enderego elet16nico
wwwfauel.orF.br, e seguir as instruC6es ali contidas, devendo ser encaminhados atd as
23h59min do prd2o estabelecido no edital, observado o horirio oficialde Brasilia - DF.
11.9 A FAUEI, n;o se responsabilizafii pelo nao recebimento de recursos por falha no envio ou
envio de forma incorreta.
11.10 O candidato deverd utilizar um formulirio para cada questao da prova objetiva quando for
interpor recurso contra o gabarito preliminar, apresentando a bibliografia que justifica o recurso
interposto. Fo rm ul6rios conte ndo mais de uma questSo nao serSo aceitos.
11.11 Quando da publicag,o do edital com o resultado preliminar das notas da prova objetiva, o
candidato poder6 interpor recurso somente quanto e nota que lhe foi atribuida na referida
prova, podendo para tanto requerer que lhe seja entregue c6pia do seu caftao-resposta at6 is
12h do riltimo dia de recurso, nao podendo rediscutir o conteodo das questdes da prova nem o
gabarito definitivo.
11.12 Os pontos relativos as quest6es objetivasque porventura forem anuladas, sereo atribuidos
a todos os candidatos que se submeteram ) respedi\ra prova. Se houver alteragSo das
alte rnativas d ivu lgadas pelo Sabarito provisdrio aomo sendo a correta, as provas serao corritidas
de acordo com o gabarito oficial definitivo, divultado ap6s o prazo recursal.
11.13 Quando da publicaCao do edital com o resultado preliminar das notas de titulos, o
candidato poderi interpor recurso somente quanto:r nota que lhe foi atribuida na referida
prova, podendo para tanto requerer que lhe seja entregue c6pia do seu espelho de corregao at6
es 12h do Ultimo dia de recurso.
11.14 Os recuBos de todas as etapas sereo apreciados por Banca Examinadord especialmente
desi8nada pela FAUEL.
11.15 A Banca Eriaminadora da FAUEL constitui a Ultima instancia administrativa para recurso5
afutos e sua competencia, sendo soberana em suas decis6es, aazeo pela qual neo
recuasos ou revisSes adicionais.
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11.16 A Comisseo Especial de Acompanhamento, Gerenciamento e orientaE6o do Certame
Seletivo Publico e Banca Examinadora da FAUEL, ap6s anClise dos pedidos, publicad o resultado
atravds de edital a ser divulgado por meio dos enderegos eletr6nicos wwwfauel.orE.br
11.17 Somente serlo divulgadas as respostas dos recursos contra o gabarito preliminar das
quest6es da prova obietiva que forcm considerados DEFERIDOS.
11.17.1 A publicagSo se dar5 no endere9o eletr6nico y44!,lb!9EIg.!, em at6 02 (dois) dias
Uteis ap6s a publicageo do gabarito oficial definitivo.
11.17 Neo serSo encaminhadas respostas individuais aos candidatos que tiverem seus recursos
indeferidos. Caso o candidato queira ter conhecimento das mesmas dever, solicitar por via
eletr6nica i FAUEL, pelo e-mail paranacidade@fauel.oB.br, com a correta identificagao do
candidato, emprego, nimero de inscrigeo, evento recorrido e certame seletivo piblico a que se
refere.

11.18 Caso haja procedencia de recurso interposto dentro das especificag6es, poder,,
eventualmente, alterar-se a classificageo inicial obtida pelo candidato para uma classificagao
superior ou inferior, ou, ainda, poder6 acarretar a desclassificageo do candidato que nao obtiver
nota minima exitida para a apro\rag5o.
12. DA coNVocACAo

12.1 Ap6s a aealiza96o do certame seletivo prlblico e durante seu prazo de validade, o
PAnANACIDADE convocari os candidatos classificados no limite de vatas para assumirem o
empreto para o qualconcorreram e para o qual se classiflcaram.
12.1.1 Para o candidato classificado dentro do cadastro de reserva previsto no subitem 2.1, a
classificacao flnalBera apenas a expectativa de direito a nomeacSo.
12.2 A admissSo dos candidatos obedecerS, impreterivelmente, a ordem de classificaCeo
constante do resuhado final.
12.3 O candidato seri submetido ao regime celetista (CLT).
12.4 Os editais relativos is convocaq6es sereo publicados no enderego eletronico do
PARANACIDADE, wwwparanacidade.orB.br que fixar6 as etapas a serem cumpridas pelo
candidato, dando ampla publicidade as mesmas, podendo, a criterio do PARANACIDADE, ser
feito contato telef6nico, e-mail ou por correspond€ncia com aviso de recebimento.
12.5 Chamadas remanescentes, caso seiam necessiirias, serao feitas at6 alcanCar o nUmero de
vatas previsto para o emprego, respeitando os prazos legais,e 5erao objeto de ed ita is especificos
com os nomes dos novos candidato! convocados.
12.6 O PARANACIDADE nao ser6 obrieado a nomear 05 candidatos aprovados al6m do limite das
vatas ofertadas.
12.6.1 Preenchidas as vatas ofertadas, os candidatos remanescentes aprovados poderao ser
nomeados, i critdrio do PARANACIoADE, obedecendo-se o prazo de validade do certame
seletivo e a respectiva ordem de classificacio.
12.7 O neo comparecimento do candidato na data estabelecida no Edital de ConvocaqSo
implica16 na perda da va8a.
12.8 O candidato convocado se16 submetido a exames m6dicos e clinicos, para avaliaCSo de sua

capacidade fisica e mental, a fim de desempenhar atividades e atribuig6es do emprego, por
inspegao m6dica credenciada indicada pelo PARANAcIDADE.
12.9 O atestado de Sa0de Ocupacional serii emitido pela Pericia Midica com a conclusSo de
APTO ou INAPTO pa.a o emprego ao qual se candidatou.

,[t

12.9.1 5er;o considerados inaptos os candidatos que apresentarem alterag6es clini Gt5
incompativeis com emprego pleiteado.
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12.9.2 Se16 tamb6m considerado inapto o candidato que apresentar psicopatologias graves e/ou

patolotias osteomusculares e/ou quaisquer patolotias que impegam o e)crcicio da fundo, seja
parcialmente ou integralmente e que possam ser agEvadas pelo exercicio da mesma,
independente da condi9io de candidato deflciente ou n5o.
12.10 A omisseo e/ou negaf;o pelo candidato de informa96es relevantes na entrevista mddica,
intencionalmente ou neo, implicard em sua perda do diaeito e nomeaCeo.
12.11 Os candidatos considerados inaptos nos exames m6dicos admissionais ou que neo se
sujeitarem ) realizagSo dos mesmos, sereo eliminados do certame seletivo p0blico.
12.12 O candidato com deficiencia que for convocado para exames m6dicos admissionais deveni
submeter-se aos exames previstos
13. Dos

REqUE[os ExrcrDos

pa

PARA

ra a comprovaq5o da deficiencia declarada.

o(ERcicro No EMpREGo

13.1 O candidato aprovado e classificado

is

vagas ofertadas deveri entregat no prazo
estabelecido no edital de convocaCao, os seguintes documentos, no originalacompanhados de
c6pias a serem autenticadas no seu recebimento, aldm dos demais requisitos previstos neste
Edital:

A)

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAI- E ANO DO PRIMEIRO EMPREGO;

b)

(c6prA DAs PAGTNAS euE coNTEM o NUMERo E os DADos Do EMPREGADo)
cARTAo Do prs E suA REspEcrvA DATA DE cADAsrRo;
c6prA DA rNscRrCAo No coNsEr-Ho DE cLAssE PRoFrssroNAt ou o.a.B. (5E FoR

c)

o

cAso);
coPrA DA CARTEIRA DE tDENTToADt;

d)
e)

INDICAR COR/RAEA:
( ) TNDIGENA, ( ) BRANCA, (

pARoA,(
)pRErA/NEGRA, ( )AMAREra,( )

)

NAoDECLARADA,

( ) NAo TNFoRMADA

0

tNDtcAR TrPo SANGUiNEo:
)a+. ( )A-, O B+, O B-, O AB+, O AB-, ( )o+, O oc6PrA DO C|CICPF;
cdprA oo lrut-o DE ELErroR E coMpRovANTE DE vorAcAo DA utrtMA ELE|CAo;
c6prA Do cERTrFrcADo DE REsERVtsra ou DE DrspENsA DE tNcoRPoRAcAo (sE Do

(

g)
h)

0
j)

K}

t)

sExo MAscuuNo);
coprA DA CARTETRA NAcroNAt DE HAB|LrrAg.Ao

vEicuto;

COMPROVANTE DE ESCOTARIDADE (DE ACORDO COM O EMPREGO);

*cAsADo, ()*uNlao ESTAVEL ()DlvoRclaDo, ()SEPARADO,
€sTAoo crvrl:
sorrErRo, ( )vrUvo;
ApRESENTAR As REspEcrvAs cERtD0Es/DEctARACoEs.
{*APRESENTAR cPF Do c0NJUGE)

o

m) CERIDAO

N)

PARA DtRtGtR

o

DE NASCIMENTO 0OS FILHOS E CPF;

EXAME MEDICO ADMISSIONAL (REQUISIC.AO FORNECIDA PELA AREA DE R.H. DO
PARANACIDADE);

O)

p)

q)

r)

s)

t)

NOMERO DA AGENCIA

FG

'*y

altam

CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIT;

COMPROVANTE DE ENDEREqO;

NUMERo DE TETEFONES RESIDENCIAL

E

CELULAR;

DATA OE NASCIMENTO DA MAE, CPF E ESTADO CIVIL;

Jt(

1 FOTO 3X4 DATADA;
SEGURO OESEMPREGO;

(EsrA RECEBENDo

rAn^l. clo^oe
Lddo d. Crnoa |.O

sdlco s.d.l

E
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u)

DECLARACTO DE NAO ACUMULACAO DE CARGO poBLtCO

E NAO

EXERCiC|O OE

GERENC|A/ADMtNtsrMC,Ao DE EMpRESA pRlvADA.
13.1.1 Os atestados/documentos apresentados deverSo estar dentro do periodo de validade.
13.1.2 Al6m da comprovaceo dos requisitos especificados, ao candidato poderd ser solicitada,
por ocasiao da admisseo, a apresentagao de outros documentos que se fiterem necessdrios, por

forqa de disposigao hgal de edigeo superveniente ou visando esclarecer situageo de fato
constatada com a apresentagao da documentaqeo pelo candidato.

13.2 A nao apresentageo dos documentos comprobat6rios ou a falta de comprovac5o de
qualquer dos requisitos exitidos para a nomeacSo no emprego, especificados neste Edital, ou
daqueles que vierem a ser estabelecidos em letislagao superveniente ou que forem
considerados necess6rios, impedi16 a nomeagao do candidato e posse no emprego e, autom6tica
e consequentemente, implicara a sua eliminaCSo do certame seletivo pUblico e a nulidade da
aprovageo e classificaCeo, e consequente perda dos efeitos dela decorrentes.
14. DAs otsPostcoEs FtNAts

14.3 Neo haveni setunda chamada para nenhuma prova e/ou etapa, imponando a aus6ncia do
candidato, por qualquer motivo, inclusive moldstia, atra'o, ou forCa maior na sua eliminaqeo do
certame seletivo p0blico.
14.4 O candidato poderi obter informac6es referentes ao certame seletivo pdblico junto a

ou relatar fatos ocorridos durante a realizag;o do mesmo, por meio do enderego
eletr6nico pele!eg!!b!ggE!CL9l&b! ou pelo telefone l.43) 3321-3262, sendo o horiirio de
atendimento, das 08h is 12h e das 13h es 17h, exceto sdbados, domin8os e feriados.
14.4.1 Os candidato! n;o 5er;o informados por telefone ou correio eletr6nico a respeito de
datas, locais e hor6rios de realizacao das pro\Es, assim como das convocacdes. E de inteira
responsabilidade do candidato acompanhar e observar ritorosamente os editais e os
FAUEI,,

comunicados a serem divulSados nos locais previstos neste edital.
14.5 Nao ser6o fornecidas informag6es e documentos pessoais de candidatos a terceiros, em
atenqSo ao disposto no artito 31da Lei np 12.527, de 18 de novembro de 2011e Lei nq 13.709,
de 14 de agosto de 2018.
14.6 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicagao de provas, em
razeo de hlha de imp.essao ou de equivoco na distribuigio de prova/mate.ial, a FAUEL tem a
prerrogativa para entregar ao candidato prova/material reserva nao personalizado
eletronicamente, o que se16 registrado em atas de sala e de coordenaqSo.

vitor antes
da data de publica9ao deste edital, ainda que n6o mencionadas nos objetos de avaliageo
14.7 Somente ser5 objeto de avdliagao as alteraC6es de le8isla9;o com entrada em

constantes do Anexo lll deste

tu

dital.

datas de divulsaFo e resultados podereo sofrer modificagdes mediante prdvia
comunicagSo a ser feita pela FAUEL, por meio de publicacao no enderego eletr6nico
www.fauel.orq.br.
14.9 A FAUELe PARANACIDADE se reservam o direito de promover as correg6e5 que 5e fizerem
necess,rias, em qualquerfase do certame seletivo ptblico ou posteriormente, em ra25o de atos
n,
ou fatos neo previstos. respeitadas as normas e os principios letais.
llNL'
14.10 O Cronograma de Execugao do Certame Seletivo Ptiblico poderi ser alterado pela FAUEL t/
\
ou pelo PARANACIDAOE a qualquer momento, havendo justiflcrdas ra.6es, sem que caiba aos
candidalos qualquer direito de se opor, ou al8o a reivindicarem razao de alSuma alteraq;o. Serd
dada publicidade caso venha a ocorret
14.11 Os itens deste €dital poderEo solrer eventuais altehC6es, atualizag6es ou
1p".,"t.i.fi1
enquanto neo consumada a providCncia do evento que lhes disser respeito, circunstancia qdgT t"-f
s.di.o soci.l aut6..m P naNAcroaDE,
p.En.cid.d.
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seG mencionada em comunicado opoftunamente divulgado pela FAUEL e PARANACIDADE, nos
enderegos elet16nicos !44L[A!gEI&E e wwwparanacidade.org-br

14.12 Neo sereo fornecidos certidSeg atestados ou (ertificados relativos

)

habilitaeao,
classifica9eo ou notas em certame seletivo pUblico, valendo, para qualquer fim, a publicagao do
resultado no 6rgeo Oficialdo Estado.

14.13 Os caso5 omissos serao deliberados pela Fundatao de Apoio ao Desenvolvimento da
univeGidade Estadual de tondrina
FAUEL, pela Comisseo Especial de Acompanhamento,

-

Gerenciamento e orientagSo do Certame Seletivo PUblico do PAMNACIDAoE.
14.14 O candidato que necessitar atualizar dados pessoai5 e/ou endereco residencial, poderi
requerer por meio de solicitageo assanada pelo pr6prio candidato, via Sedex com AR (Aviso de

Recebimento), para o enderego da FAUEL ou para o e-mail paranacidade@fauel.or8.br,
anexando documentos que comprovem tal alteraCSo e documento oficial com foto, com
expressa refer6ncia ao Certame Seletivo PUblico, empreto e n[mero de inscrigSo, at6 a data de
publicaq5o da homologa9eo dos resultados do presente cename seletivo priblico, e, ap6s esta
data, presencialmente junto ao PARANACIDADE.
14-14.1A neo atualizageo a que se refere o subitem anterior poderd gerar paejuizos ao candidato,
sem nenhuma responsabilidade para a FAUEL e PARANACIDADE.
14.15 A FAUEL e o PARANACIDADE nao se responsabilizam por eventuais prejuizos ao candidato
decorrentes de: a) endereqo eletr6nico incorreto e/ou desatualizado; b) enderego residencial

desatualizado; c) endere(o residencial de dificil acesso; d) correspond6ncia devolvida pela
Executora de Correios e Tel6grafos (ECT) por razSes diversas; e) correspondAncia recebida por
terceiros.
14.16 constituem panes integrantes deste Edital os Anexos I a lll.
14.17 Decorrido o prazo de validade do certame seletivo ptiblico, poderEo ser eliminadas as
provas e o material inservivel a ele relativos.
14.18 Ap6s a homologagSo do resultado final os candidatos poderao acompanhar o andamento
das convocaC6es no enderego elet16nico www.paranacidade.org.br

curitiba,05 dejaneiro de 2022.

^/

.,- ,J,l)b['

q{tr-o crnLoi

i

onncl

Supe ntendente

S€,viCo Social AutOnomo PARANACIDADE

sdico sdl.l auto|rom tana{acroaoe
F!; lxy LddD.r. c.lt96, Oo ,. -!.L, P.ra.io dx AaEa.Lt cdt'o

@qe
Civi.o curnbrpR :E' 8o5!Glao ,r I3!oa!OO

PARANA@'
GOVERN

PARANA

SECRETARIA OO DESENVOLVIMENTO
URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO I - PREVISAO DE CRONOGRAMA

PREV|SAO DE CRONOGRAMA

PublicaCeo do edital de abertura

05/ou2022

Praro para impugnagSo do edital

06 a L2/01/2022

Recebimento dos pedidos de isenCSo da taxa de inscriCSo

73 a 171o1/2o22

Resultado preliminar dos pedidos de isendo da taxa de insc.ig5o
Prazo para recurso da isenCeo da taxa de inscri9eo

21/01./2022
24 e

2sl1t/2022

3tl0t/2022

Resultado definitivo dos pedidos de isenCAo da taxa de inscriqSo

rsl0tl2022 a 0,,l02l2022

Periodo de inscriCSes

Data limite para envio da documentaceo dos candidatos com
deficiencia, requerimento de tratamento diferenciado e envio da

04/02/2022

autodeclaraCeo dos candidatos afrodescendentes
Data final para pagamento das inscri96es

o410212022

HomologaEeo preliminar das inscriC6es, resuttado dos pedidos de
tratamento diferenciado, lasta dos candidatos considerados
deficientes e lista dos candidatos afrodescendentes

74/02/2022

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscriteo;

ts

e 16/02/2022

indeferimento de pedido de tratamento diferenciado, indeferimento
de inscri9ao aos candidatos com deficiencia, indeferimento de
inscrieao aos candidatos afrodescendentes
Resultado dos recursos, homologa9ao deflnitiva das inscrit6es em 3
listas (teral, PcD e afrodescendentes) e resultado definitivo dos
pedidos de tratamento diftrenciado

2s/0212022

Ensalamento

25/0212022

Prova obietiva

1110312022

DivulgagSo do gabarito preliminar da prova objetiva

14103/2022

Prazo para recurso do gabarito preliminar

15 e 16103/2022

0ivul8a95o das notas preliminares da prova objetiva
Definitivo

e

Gabarito

Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva

28103/2022
29 e 3010312022

oivulgagSo das notas definitivas da prova objetiva e convocaqSo para

06lM/2022

entreta de titulos
Entrega de

titulot

D, e 12/O4/2O22

oivulga95o das notas preliminares da proya de titulos
Prazo para recurso das notas preliminares de titulos
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Divulgac6o das notas definitivas de titulos
preliminar

e

04/osl2022

classifica9ao final

prazo para recurso da classificac;o final preliminar

os e 06/05/2022

t3loslzo2z

Divulgateo da ClassificaCSo definitiva e homologafSo final
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ANExo

[-

DEscRrCAo oAs ATR|BUtgOES

Planejar, organizar. controlar e assessocr a Entrdade na area de patnm6nro, maleiais
(esloque/compras) expedigeo/servieos ge.ais frota de veiculos; imptementar projetos nesta 6rea

participar do planejamento eslrat6gico, promover estudos de racionatizagao da 6rea adminislralNa que
interliram no desempenho organizaclonal; buscarsolu96es para os problemas administralivos.

fiEleriais, palrimdnio, informa9des gerir recuGos tecnol6gicos

processos

organizacionais e mdlitorar pocessos referente a ftota de veioilosi

ldentificar fonles de reorlsosi lragar eslralegias de implemenlaqSoi reestrulurar atividades
adminiskativas, monitorar progrdrnas e projelos na area adminisfetvai
Promover estudos de racionalizag6o, levantar dados para o estudo dos sistemas administralivos,
diagnoslicar metodos e processos; descrever m5todos e rotinas de simpliricaQSo e raoomlzageo
de servi9ost estabelecer rotinas de lrabalho,
Parlicipar da delinieao de diretrizes normas e paocedimentoslecnicos adminislralivos relativos e sua
erea de alua9eoi
Elaborar crilerios, procedimenlos, especficaqao, compra, guarda, estocagem, controle e alienae5o
baseando-se em levanlamenlos e esfudos para a correta adminislragao de sistemas de rnaleriaisi
Elaborar pareceres, informes t6cnicos e relatdrios, real2ando pesquisas, fazendo observacaes e
sugerindo medidas para implanla€o, desenvolvimento e aperfeigoamenlo de atividades em sua

6rea de aluageo:
Partacipar, propondo allemativas em estudos de ananjo fisico, com vislas a olrmizar os espaCos
disponiveis nos escrit6ios e inslalag6bs do PARANACIDADE|
Ministrar troinamenlo, paleslra e/ou eula de aperfei9oamento do pessoal t6cnico e auxiliar,
realizando-es em serui9o, a fim de conlribuir pera o desenvdvimento qualilatjvo dos recursos

humanos em sua area de atuageoi

Participar de grupos/comiss6es de trabalho e/ou reuni6es com oulras entidades pnblicas e/ou
privadas, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposig6es sobre siluag6es e
problemas idenlificados, ofe€cehdo sugest6es, revisando e d isculindo trabalhos lacnico-cientificos,
para lins de formuhcao de diretrizes, planos e programas de lrabalho afetos aos Municipios e ao
PARAIIACIDAOE]
Elaborar Termos de ReferCncia em pro,elos do PARANACIOAOE;
Execular outras tarefas compativeis com o cargo e a erea de atua€o

Desenvolver alividades profissionais na ereajuridica, incluindo:a represenlaeeo do PARANACIDADE na
eslera judicial;a emiss6o de perece€sjuridicosi o assessoramenio juridico as unidades organizacionais
da Enlidad€, bem como aos Municitios e suas Assocjag6esi a elaboraeSo de contratos e edilais de
licjta€o e outras alrvidades conelatas.

sa analise e inlerprelacSo da legislaqeo e regulamenlos em vigor, que versem

J&[

interesse do PARANACIDADE e dos
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Emitir pareceres t6cnicos de natureza juridic€, prestando informa96es e assessorando aos
l\,llunicipios, medianle consulla a legislaQ6es peninentes a bens municipars, desapropria€o
alienaqao de bens, servidores piblicos e autonomta politicai
Emilir pareceres sobre direito constitucional, adminislrativo previdenci6rio, civil penat, trabathisla e
tributerio, para orientaro pessoal interno e os profissionais dos i\,lunicipios e suas Associaeoesi
Realizar palestras e cuGos sobre assuntos juridicos, conlribuindo para a melhoria do nivet de
conhecimenlos dos gestores municipais
Analisar e emilir pareceres e informaFes sobre processos licitai6rios, lanlo do PAMNACIDADE
como das Prefeituras Municipaisi
Analisar os termos adjtivos de prorogaQ6es de prazo e de aumento ou redlqao de metas fisicas,
Emitir parece.es e prestar a ssessoramento ds Camaras Municipais sobre Proietos de Lei, Decretos
Legislalivos, Resolueoes, fixa9ao de remunera€o, elc.i
Prestar apoio t6cnico a enlidades financiadoras de programas de desenvolvimento urbano, no que
se relere a: preparagao, analise, negociaceo e aprova€o deoperaFes de desenvolvimento urbano
especilicamenle com rela9eo aos aspectos juridicos dos projelos a serem financiados; e revisao e
analise do mecanismo de execu€o, do plano de aquisig6es, do fluxo de recursos, das condiqdes
de primeiro desembolso e evenluais condides especiais de execueao e dos lermos minimos dos
convenios relativos a Programasi

Emilir pareceres e preslar assessoramenlo juridico es diversas unidades organizacionais do
PARANACIDADE incluindo os Fscr(6nos Regonais.
Acompanhaa e fiscalizar os servigos de escrii6 os extemos respons5veis por aq6es ludiciais e
processos administralivos em que o PAMNACIDADE ligure na pod9Eo de aulora, 16, interessada
ou assistente:

Organizaros relat6rios do contencioso, colaborando com a avaliageo de 6xito das demandas e com
o dimensionamenlo dasnecessidades de provis6es, bem mmo indicar propostas de acordo, pericias
e estrat6gias para encerramento das a96esi
Fornecer subsidios para os serviQos preslados por advogados cle escritorios terceinzadosi

Acompanhar e controlar os prazos a serem cumpridos em processos administralivos e judiciais,
lanto pelo juridico inlemo, quanlo poradvogadosterceinzadosi
Elaborar, analisare/ou revisar conlratos em que o PARANACIDADE fgure como parte interessada,
Elaborar, analisare/ou revisar edilais e parliciparde Comiss6es de Licita9ao, efetuando a analise e
julgamenlo das proposlas, bem como respondendo evenluais recursosi
Represenlar e defender os interesses da Entidade na esfera judiciiria ou adminislrativa, em
qualquer indancia ou tribunal, ou ainda em processo de arbitragem, manlendo o conlrole do curso
dos processos e diligenciando no sentido de que tenham adequado andamento
Executar oulras atividades conelatas compaliveis com o cargo.

ADMIIETRADOR DE AANCO DE

Adminislrar ambientes computacionais, implanlando e documenlando rotinas e projetos e conlrclar os
niveis de seNi9o de sislemas operacionais, banco de dados e redes, propondo melhorias identilicando
e solucionando problemas. Manter a seguranca dos dados depositados dentro do banco, conforme
politic€s de seguranea do PAMNACIDADE. Atuar com desenvolvimento e analises de banco de dados
acompanhar o desenvolvimento de projetos e implemenla€o de banco de dados corporalivos. Faz er a
manuten9:o das estruluras em conjunlo com os modeladores de dados e implemenlar novos processos
de soffware, m6todos de acesso a dados e dimensionamenlo de hardware (servidores e intedaces de
redes).

0rI
implanlar, documenlar monilorar manler e otimizar sistemas de banco de dados da

'/

Entdade
Onenlar e fornecer su
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rrane|ar, dtmensonar, esp€ctitc:fi, execular e testar projetos de banco de dados, de acordo co; as
necesddades do PARANACIDADEi
Pesquisar, avalaar e testar novos gstemas de annazenarnenlo de dados e fefiamentas de ETL

(extra9eo, lransfoma€o e Carga), com vistas a sue utitizaFo peto PARANAC|DADEI
Elaborare implanlar a moc,elagem do Banco de Oadosi
Auxiliar na analse e manuten€o de infraeslrutum referenles a sistemas de banco de dados;
criar e manter consultas e rotinas de acessos aos dados, bem como dar suporte para constru96o
de consullas em sistemas desenvolvidos peta e/ou para Entirade, para acesso a b;se de dadosi
Criar e manler polilicas de seguranga de acesso aos dados, assim como imptementar cortroles de

Elaborare executar polilicas de anonimiza9ao de dados sensiveis armazenado em banco de dadosi
Elaborar e exeortar rolinas de manutenceo, identiricaqao de lalha, plenos de contingancia,
recupera9ao de desaslres, e backups de banco de dadosi
Auxiliar a elaborar, executar e atualizar o Plano de Seguraoga da inftaeslrulura e Sstemas de
lecnologia da infoma9aoi
Elaborar pareceres, informes t6micos e relat6rios, realizando pesquisas, enlrevistas, fazendo
observa9des e sugerindo medidas para implantaqSo, desenvofuimento e aperfei9oamento de
atrvidades em sua area de atua9eo:
Ministrar treinamento, palestra ey'ou aula

realizando-as em servgo, a

fm de

de aperfeigoamento do pessoal t6cnico e auxiliar.
contribuir para o desenvotvinEnlo qualitativo dos lec rsos

humanos em sua erea de atuaQao,

Participar de grupovcomiss6es de kabalho e/ou reuni6es com outras entidades publicas e/ou
privadas, realizando estudos, emilindo pareceres e/ou fazendo exposig6es sobre situag6es e
problemas identifcados, oferecendo sugest6es, revisando ediscutindo trabalhos tachico {entifcos,
para fns de formulag:o de direlrizes, planos e programas de trabalho afetos aos Municipios e m
PARAIIACIDADEi
ElaborarTermos de Referencia em projetos do PARANACIDADEi
Execular oulms tarefas compativeis com o cargo e a 6rea de atuacSo

Ar{AUsrA

DE

supoRTE (r€cNtco/coMpurActoNAr)

Administrar embienle informatizaclo preslar suporte ldcnico, elaborar documentac6o ldcnica
Estabelecer padr6es, coordenar projelos, oferecer solug6es para ambientes rnformatizados e pesqursar
lecnologies 6m informalice. Preslar suporte tecnico em hardware e soflware, respondera questoes neo
s6 t5cnicas mas tambem lelelivas a seNi9os produtos, relaoonamenlo com clienles, enlre oulros.
projelar e preslar manuiengro em ledes decomputadores, se aesponsabilizar pela seguGn9s dos dados
de servieo. participar na andlise, esludo, seb9eo, planejamento, instela9ao mplanla9ao e manuten9ao
de software bdsico e de apoio como sistemas operacionais, banco de dados, comunica9ao e corelalos,
propor politic€s de segulanea, realizar preveneao conlra invasOes fisicas ou l6gicas, Gfinir a
manuten95o do controle de acrsso aos recursos, inslalar, conligurar e alualizar programas de antivkus

e antj-Spywares, realizar manuten€o de rotinas de copias de seguranqa, esludar a implanta€o e
documenla€o de rolina que melhorem a operag5o do computador. lnstalare manter drve.sos Sistemas
Ope€cioneis, instalar e manler a comunica€o digital confrgurar as contas de coneio eleldnico,

interligeres possiveis filias porWAN alrav6s de VPN's ou oulros recursos instalar e mante r sistemas de
gesleo GRP), presta. suporte aos usGrios da empresa, prover sistemes de midia digilal.

Gerenciar a infraestrulura de lecnologia da informageo
Orienlar e fomecer suporle quanto a utilizagao adequada de soflware basico, siste mas operacionais
e equipamentos de infometcai

Oimensionar

e

especilicar aplicatavos de apoio, sislemas operaoonais

informalica. de acordo com as necessidades do PARANACIDAD
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Providenciar e controlar a execugEo de backups, beilcomo elaborar e executar periodic€mente
rolinas de leste de recupera€o de desastres, de forma a garantjr a seguranca e recupera9So de

/
/
"

informag6es;
Pesquisar, avaliar e testar aplicativos de apoio sottware b6sico e equipamentos de infotuatica, com
vistas a sua utiliracao pelo PARANACIDADE.
Prestar asshtencia l€cnica aos Municipios e suas AssociaQ6es, orienlando-os quanb a ullizaCeo
de saslemas de informagao, bem como sobrc a especifcagao e inslala€o de equipamenlos e

aplicalivosi
Efeluar o registro dos sofrwares desenvotvidos pela Enti{rade, ou de sua propriedade, junlo A
autoridade comp€t€nlei
Elaborar, executar e alualizar o Plano de Segu€nga da infraestrutura e sistemas de tecnologia da
infomagSoi
Gerencjar os niveas e permiss6es de ecesso, fisico e l6gico, aos recrirsos da rcde colporativai

Projetar e preslar manulen€o em poelos em edes de computadores e inlraestrutura de tecnologta
de informa€o;
Efetuar o controle des licengas do6 softLvares ulilizados pela Enlidadei
Orienlar tecnicamonle asdiversas unidades oEanizacionais da Entidadeno que se refere a selegeo
das solu96es mais adequadas para atendimento das necessidades de informatizageo;
Proceder a instalaeao de equipamentos e aplicativos nas diversas unidades do PARANACIDADE,
Participar dos processos de aquisi€o, avaliando e homologEndo os equipamentos e aplicativos de

informiitical
Elaborar pareceres informes t6micos e relat6rios realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observag6es e sugerindo medidas para implanla9So, d€senvolvimento e apedeigoamenlo de
atividades em sua erea de atua95o;

Ministrar treinamenlo, palestra e/ou aula de aperf€igoamento do p€ssoal tScnico e auxilar,
realizando-as em servigo, a fm de conlnbuir para o desenvolvimento qualilalivo dos rccursos
humanos em sua erea de aluafao;
Parlicipar de grupoJcomissotss de trabalho e/ou reunioes com oufas entidades p0blicas e/ou
p vadas, realizando esludos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposigaes sobre situaQdes e
problemas identificados, oferecendo sugest6es, revisando ediscutindo lrabalhos l6cnico-cientiicos,
para lins de formula9eo de direlrizes, planos e programas de trabalho alelos aos Munacipios e ao
PARAl\lACIDADEi
ElaborarTermos de Referenca em proielos do PARANACIoADEi
Execular outras taretas compativeis com o caroo e a 6rea de atua€o.

ANAI.ISTA OE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Desenvolver e implanlar sistemas informatzados dimensionando requisitos e funcionaliclade dos
mesmos, espe€ificando sua arquilelura, escolhendo fenamentas de desenvolvimento. Eslabelec€r
padrOes, coordenar projelos, oferecer solu@es para ambientes informalizados e pesquisar lecnologias
em infom6tica. Pesquisar, projelar, desenvolver, implantar, operar, configurar e manter sistemas de
informag6es, para atender as necessidades operacionais e gerenciais das diversas fune6es e unidades
organizacionais do PARANACIDADE, olerecendo suporte lecnico aos usu6rios

Levantar os requasilose realzar a especifca9ao de sistemas junlo aos usu6rios;
Documentar, teslar e acompanhar modificeg6es em rotinas e sislemas em opela9ro, idefilificando
e 3olucionando os problemasi
Analasar o desempenho de programas € buscar otimiza@s para os sislemas em opera9aol
Pleneiar. desenvolver e implantar meloddogias que padronizem e olimazem o processo de
dasenvotuirnento de sislenras:
Onenlar e fornecer suporte e tseinamenlo quanlo a ulilizae:o adequada de srstemas:
avaliar e lestaraolicalivos e srslemas, comvistas a sua ulil
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@so

orientar tecnicamenle as diversas unidades
de sistemas e aplicalvos,
Elabolar, execular e aiLralzar o Plano de Seguranca da inlraestrutura e sislemas de tecflologia da
informageo;
Elaborar pareceres, informes t6micos e relatdrios, realizando pesquisas, entr€vistas, fazenclo
observaFes e sugerindo medidas para implanlaQSo, desenvolvimento e aperfeigoamento de
atividades em sua area de atuag6o;
Gerenciar projetos de sislemas inclusive com acessoa banco de dados, desenvolven do aplic€96esi
Auxiliar na an6lise e manutengeo da infraestrutura referentes a sistemas, de modo a garantir o bom
funcionamento das aplicae6es;
Planejar, dimensionar, especificar, execular, testar e manler projetos de aplica@es, de acordo com
as necessidades do PARANACI0ADE;
Planejar, desenvolver, testar e manter integraQoes en$e sislemas de prop.iedade e/ou de interesse
da Enlidade com sistemas des€nvolvidos pela oLr para a mesma;
Criar, mantere realizar publicae6es nos sites de inleresse da Entidade;
Administrar os ambienles da Inlranel e da lntemet, garantindo seu pleno funconamenlo e
atualizaQaoi
Ministrar treinamenlo, paleslra e/ou aula de aperfeiqoamento do pessoal l6cnico e auxiliar,
realizando-as em servico a fim de contribuir para o desenvolvimenlo qualitativo dos recursos
humanos em sua area de atuageoi
Participar de grupos/comiss6es de lrabalho e/ou reunides com outras entidades plblicas e/ou
privadas, realzando estudos, emilindo pareceres e/ou fazendo exposiQ6es sobre situag6es e
problemas identifcados, oferccendo sugesl6es, revisando ediscutindo lrabalhos t6cn ico -cie ntificos,
para fins de formulaeao de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos aos Municipios e ao
PARAl\lACIDADE]
ElaborarTermos de Refe.encia em projetos do PARANACIDADE;
Executaroutras larefas compaliveis com o carrgo e a 6rea de atuaCao

Elaborar planos e projelos associados a arquitetura em todas as suas elapas, definindo materiais,
ac€bamentos, t6cnic€s, metodologias, analisando dados e nforma96es. Fiscalizar e execular obras e
serviQos, desenvolver esludos de viabilidade financeira econ6mica, ambienlal, assessora r I\l unic pios e
Associag6es L4unicipais no que se refere a assuntos vincu ados a erea d€ planejamenlo e de geslao
urbanistica municipal.

Elaborar planos e projelos: identificar necessidades do usuarioi coletar informag6es e dados;
analisar dados e informag6es; elaborar diagn6stico; elaboGr melodologia, estudos preliminares e
alternativasi p16-dimensionar o empreendrmenlo proposto compatibilizar projetos complementaresi
defnnbcnicas e matenaisi elabomr planos direlores e setoriais, detalhamenlo t6cnico conslrutivo e
orgamento do proleto; buscar aprovagao do projelo junlo aos orgSos competentesi regislrar
responsabilidadetecnica (ART); elaborarmanual do usuArio:
Fiscalizar obras e serviQos: assegurar lidelidade quanlo ao projetoi liscalizar obras e servi9os quanto

ao andamenlo fisico financeiro e legal: conferir mediqoes; monitorar conlrole de qualidade dos
maleriais e seturgos alustarprojeto a rmprevEtos

e assesso a: avaliar m6todos e solug6es t6cnicasi promover
integragao entre comunidade e planos e enlre eslas e os bens edilicadosi elaborar laudos, pericias
e pareceres l6cnicosi realizarestudo de p6s-ocupaEao; coo rdena r eq uipes de planos e projetos
Gerenciar execugao de obras e servrgos preparar cronograma fisico e ,inanceiroi elaborar o caderno
de enc€ rgos; cumprir exigAncias legais degaranlia dos seruieos preslados; impleme ntar parametros

Prestar seNigos de consulloria

de seguran9a; selecionar prestadores de servigo, mao-de-obra e fomecedoresi acompanhar
r os malerrais e sislemas envovdos na obra eietu
s.wlEo sochl
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meOqoes
medrcdesdose.vrqoexecutao-proGi-i:erv,9osdo servico executadot aprovar os servigos executadosi entregar a obra exeo.rtadai
execular reparos e servieos de garantia da obrai
Desenvolver esludos de viabilidadet analisar documenlagao do empreendimento proposlot venficar
adequacao do proieto e legisbgeo, condi96es ambientais e instiuciomrs. avatiar atternativas de
implantacSo do projelo; idenli,icar atternativas de operacionalizaAao e de fnanoam€ntoi elaborar
relat6rios conclusivos de viatilidadei
Assessorar no eslabelecimento de politicas de gestao: propor diretrizes paaa tegislag6o urbanislica
monitorar implementacao de programas. planos e projelosi estabelecer programas de seguranqa,
manuteneao e cohlrole dos espagos e eslruturas; particlper de programas com o objeljvo de
capacilar a sociedade para participacSo nas potilicas pruicas
Ordenar uso e ocupag5o do tenit6no: analisar e sislemalizar legisla9ao exislente; definir diretrizes
para uso e odrpagSo do espagoi monitorar o qrmprimento da legislagao urbanislica;
Desenvolver esludos urbanislicos analisando e orientando o planejamento de cidades incluindo

ruas, perques e bai1106 e organi2ac5o de plano diretor;
L,lilizar rccursosde informilica e fazer esludos de acessibilidade:
Efetuar o cadastro das informag6es referenles aos projetos, equipamenlos e obras de infraestrutura
no Sistema de Acompanhamenlo e Mon o€mento - SAM;
Atender co nsu ltas sobre programas, prolelos e atividades vincu ladas a area de atuacSo tomuladas
pelos Municipios e Escrit6rio6 Regionais do PARANACTDADEi

Emitir Pedido de Liberaeao das medig6es de obras e monlar o processo de pagaiEnlo
cofiespondente, informando aos municipios e as empresas inleressadas, sobre a tiberaqeo,
Elaborartermos de reler6nc6 para projetos linanciados pelo PAMNACIDADEI
Represenlar, quando designado, o PARANACIDADEi

Elaborar pareceres, informes lecnicos e relal6 os, realizando pesquisas, enlrevistas. tazendo
e sugerindo medidas para implanlagao, desenvolvimenlo e aperfergoarnenlo de
alividades em sua area de atuageo,
Minislrar treinamenlo, paleslra e/ou aula de aperfeicoamento do pessoal ldcnico e auxiliar,
realizando-as em servEo, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua arca de atuag:oi
Participar de grupos de lrabelho e/ou reunioes com oulras enlidades pUblicas dou privadas,
realizando esludos, emitndo pareceres e/ou lazendo exposi;6es sobre siluagdes e problemas
idenlificados, oterecendo sugesl6es, €visando e disortindo trabalhos tecnico-cientificos para fins
de fomub9eo de dirclrizes, phnos e pmgramas d e trabalho afelos ao Munrcipioi

obseNa96es

Execular outras tarefas compativeis com o c€rgo e a drea de atuagao.

ASSISTENTE DE SUPORTE TECI\IICO ADMINISTRATIVO

DEscRrcAo suMARlA
Erecutar seNDos e elividadesde condugio de veiculos, apdo administratrvo e llnanceiro, infonnetica e
suporle t€cnico, bem como outras ativadades cofiolatas, nas diversas unadades organizaqonais do
PARANACIDADE.

PRtt{ct PAts ATRt BUtC0Es
AREA DE ATUAqAo: conducao do veiculos
Dirigir veiculos, observando a legislaFo do lransilo e as normas de seguran9a,
Transportar, no veiculo, pessoas, melereis e documentos. visando alender as necessidades da
Entidade e seus empregadosi
Zelar pelo veiculo sob sua responsabilidade, bem como pelos equipam€nlos a ele acoplados,
verilicando, anles de iniciar os trabalhos, presseo dos pneus, niveis dos fluados, lubnficantes,
combustiveis e outros, complelando-os segundo as necessidadesi
Encamanha. o veiculo para a execucSo &,s servigos de €visao, obseNando o calenderio de
manutenc6es pen&icas recomendadas pelo fabricanlel
Preencher a ficha de viagem e o relal6rio diario deslinado ao controle da ulilizaQao
soas, c€rqas, documenlos lransoorlados,
s.dico so.l.l aut6nom P iaxacroaoE.
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Manter o veiculo em perfeitas condigo€s de lunoonamento, solicitando, quando necessano, a
devida manutengeo:

Exeortar pequercs r€paros no veiculo, quando necessirio
Executar oulras atividades conelatas compativeis com o cargo e com a aaea de aluaQao

AREA DEATUAqAO: Apoio Administrativo e Fanancoiro

/
/
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Efetuar o preenchimento das fichas de regislro e cadastro de empregados, registrando as alteracaes

verillcadas no hisl6rao funcimaldos mesmosl
Realizar o controle de lrequCncia dos empregados, reglstrando aus6ncias e atrasos, conferindo
atestados, veriicando os abonos e efetuando 06 desconlos correspondentesl
Realizar cabubs referentes as rescisOes de corirato de trabalho, pr€6nch6ndo recibos

correspondentes e guias de recolhimentos;
Realizar cabubs em geral principalmenle no tocante a encargos sociais e conlriburQ6es sindicais
denlre outros, processardo as respectivas guias
Efeluar o paeenchimento e alualiza€o de carleiras de trabalho,
Efeluar a prcgramag:o e o controle de lerias dos empregados, veriicando o periodo aquisitivo,
parcelamenio, abonos, elc.l
Eleluat a apuragao e o controle da tealzageo de horas-extras, providenciando os langamentoc
necessdrios nos sislemas de controle, regislros e de pegamentosl
Acompanhar a movimentagEo e transferencras de empcgados, de forma a manler sempre
alualizado o quadro de pessoal;
Recrutar, selecionar e admitir novo6 empregaclosi
Recruter e selecionar eslagie os, acompanhando a realiza€o dos eslagios e pa cipando da
avaliaf.ao dos mesmosi
Agenoar e coordenar alividades de lreinamento e desenvolvimenlo de pessoarl, providenciando
jnscri@es, conlralacao de locais e setuigos de apoio, controle de hequ6noa (bs perticipentes e
aplica9ao de avalia96es de rea9aoi
Participar de atividades referentes ao levanlamento de necessidades de treinamenlo e elaboracao
do orpamento @respondenlei
Emitire controlar €quisic6es de exames mddicos admissionais, peri6dicos e demissioiaisi
Executar alavidades vinculadas e operacionaliza9ao do Plano de Eene{icios da Enlidade;
Manler atualizado o cadastro de fomecedores de matenais e servigos. fornecendo informae6es
sobre os procedim6ntos de habalita€oi
Receber e confenr 06 maleriais com as nolas liscais e respeclivas ordens de compra, registrando e
comunicando evenluais nao conformidades:
Elabolare manler alualazadas as fchas de controle de esloque, obseNando o dimensionamenlo de
estoques minimG e adotando as provadencjas para o ressuprimento de materiais;
Distribuir nEledais 6/ou equipamenlos as diversas unidades da Empresa. providenciando sua
transferancia, pr€parando a clocumentaQao necessanal
Realizar inventarios lisicos (b materiais.
Efeluar p€gquisas de pre@s e peqLrenas compras locais. dentro dos limiles eslabelecidos pela
Entidade:
Efeluar reserua de passagens e hot6is, bem como adiantamentos de viagensl
Efeluar o conlrole das cofiespondancias enviadas 6 recebidas;
Execular servigos de reprografia, digilalizagto e encedornageo de relat6rios e documentos;
Prclocolar documentos e registrar a sua movimenlagro no embito do PARANACIoAOE;

Efetuar atendimonto ao publico, preslando informag6es
interessados ao6 sgtores perlinentes;
Agendar compromassos, reunides, contalos

Efetuar

o

controle

elc

e

esclarecimenlos ou encaminha

marcando dalas e hodriosl

da tola de veiculos, incluindo quilomeuagem percofiida, consurm

combustiveas e lubrifcantes, dstos de manutenqro, licenoamentos, seguros, elc

Fisf,alizat

e exec!9ro de

serviqos lerc€id2ados

Fud

de

,

lais como: seNigos de copa; s€rvi9os

de

conservagao e limp6za;seNigos de manulen€o predral, entre oulros,

Emilir cheques 6 ordens de pagamento para quilar obrig@es da Empresa, comunicando aos
beneficiSrios a disponibilidade de creditoi
Efetuar dep6sitos bancliosi
Execular a identillcagAo, codmca€o e controle de bens patrimoniaisi
Controlar Fundos Fixos. atravds clo recebimenlo e confedncia de Notas Fiscaisi
Redigir e digitar olicios circulares, memorandos. relal6rios, pareceres, informaq6es
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ConfenreanalisarNotas

f,scars@

pagamentos, carimbos, aleslados e autorizag6es, valores, Razeo Socaat, enderegos e CNPJ das
empresas, assim como o nimero da conta corrente, banco e agencia dos fomecedoresi
Manter elualizados controles/sistemas de contratos:
Verificar em todas as Notas Fiscais, as dedu9Oes tributariasi
Alimenlar sistemas informlizados referenle a contas a pagar e a receberi
Execularos relat6rios de pagamento (RPl)contendo nome, banco agencia e c/c do fomecedor para
assinalura do Coordenador, Oiretor e Superintendente do PAMNACTOADE:
Transmilir arquivo/reme$a referente a conlas a pagar;
Conirolar o saldo das conlas cofiente e rnvestimenlos do PARANACIDADE e do FDU, atrav6s de
exlralos bencarios diaiosi
Conferir e conirolar Fundos Rotalivosi
Analisar e preparer documenta€o para codmcageo conteb €digila€o
Conferjr relat6rios emilidos pelo programa contabili
Executar conferCncia de relal6rios de pagamenlos a serem efetuadosl
Controlare arquivar d ocumentos conlabeis e de pagamerlosi

Atender solicitafpes de intormaFes de auditores (auditoria inlema. audrtoria independente e
Tribunal de Contas)
Preparar e efeluar recolhrmento de conlnbu$d€s.
Receber de recibos provis6nos e quihgao de notes fsc€is comprobat&ias de despesas oconidasi
Fomecer diarias e receber, conledr e €embolsar prestag6es d e contas d e viagens aos em pregados
Conferir prestiagoes de contas para poste or encaminhamenlo para reembolso;
Emitir falura dos servi96 prestados pelo PARAMCIDADE e encaminhar para reembolso, se fo. o

laita@s deobras;
Receber ap6lices de garaniias e valores em dinherro e emilir comprovantes de recebimento para
empresas parlicipantes de licita96es de obrasdo PARANACIDADE;
Emitirfaluras e receber valores declientes quecompram pmdutos d€ canografai

Vender edilais de

Operar soflwares e equipamentos de escrit6rioi
Acompanhar e monitorar doaumentos do setori
Auxiliar nas alividades desempenhadas pelosAnalisias em suas diversasareas de alua9ao;
Organizare manterarquivos edocumenlos, coloc€ndo-oG em paslas apropriadas e cadastrando-os
em sistemas de controle d ispon iveis;

"
,'
r'

Providenciar as adonzec6es de viagens a servigo e dar destino as respectivas preslae6es de
Efetuar o controle do consumo e do esloque de material de erpedienle do s€lor, registrando as
entradas e saidas:
Executar oulras atividades corelalas compativeis com o cargo e com a area de atuag5o.

AREA oEATUACAo: apoio e suporte T6cnico
Cadast6r medig6es no Sisleyna de Acompanha[Enlo e Moniloramenlo de Poetos;
Efetuar a conferencia dos docufiEnlos anexos as medig6esde obrasi
Elaboragao e revisSo de planta gendrica de valores:
Planejar e desenvofuer sislemas de consuhas internas tais como, legisla9lo municipal e plano
dirctor, beseados na plalaforma Webi
Executar acdes relalavas a capacidade de Endividamenlo dos Municipiosi
Auxiliar na elabora€o de oryamenlos e processos licnat6rios das 6reas tecnicasi
Planejar e executar proietos de comunica€o visuali
Elaborar relat6ros lecnicos e preparar apresenta@es diversas;
Organizare manier atualizadoG os arquivos e desenhos t6cnicos;
Criar, diagramar e distribuiros proietos de placas de obras;
Efetuar o conlrole dos Planos oirelores em andamento e concluido6i

Executar alividades d€ apoio a cartogralia, examinando e conferindo documentos canografcos
produzidos por emprEsd de prestaQeo de servigos;
Auxiliar na conferencaa e liscalizagao dos planos de Lrso e ocupa9eo de solosi
Conferir os mepas dos Municipios, ve fcando curvas de nivel, loteamonlos, sistemas viarios etc. i
Acompanhar os irabalhos do cadastro t6cnico imolilidriodos Municipios, alraves de verilicag5es'in

7

Participar, ativamenle, do treinamenlo de lacnicos munaopais, no que se refere, prirEipalrtnle,
de cadastro t6mico-imobilierio e
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Diagramar apresenlag6es t6cnicas. integrando elemenlos de comunicaeao, imagem, audio, le{os,
anima@es e video digital por rneio de programas especlficosl
Acompanhare fisc€lizar a aplicagio de normas tecnicas iunlo es obras financiadas pela Entidadei

Elaborar

Pediic de Libe€95o de obras

relalivas aos Programas dos quais o PAMMCIDADE

participe;
Executar montagens, amplia9eo e rcdu96ode desenhos ldcnicos
Elaborar (bsenhos de pqelos de estruturas civis ou arquitetOnaas, urbanisticas e paisagisticas,
planlas eGficas, hidr5ulicas e de levaniamentos iopogr6ficosl
Confecaionar sonogramas, oEanogEmas formul6rios etc.i
Organrzar e manter a mapotece rcferente aosdesenhos de projelos levados a efeiio pela empresal
Desenhar materialdidelco para folders, cenazes para divulga€ode cursos, paleslras, enconlros e
seminarios;
Ehborararte visualpara confecAao de convites, logolipos, placas de obras e de mateflais diversos;
Acompanhar e monilorar documenlos do selori
Auxiliar nas alividades desempenhadas pelosAnalistas em suas diversas dreas de atuaqSo;
Organizare manterarquivos e doomentos, colocando-oG em pastas apropnadas ecadastrando-os
em sislemas de conlrole disponiveis;
Providenciar as aulorizac6e6 de viagens a serviQo e dar deslino as respectivas prestacdes de

Efetuar o c.nlrole do consumo e do estoque de maierial de expedienle do setor. registrando as
entradas e saidas:
Executia. oulras atividades corelatas comoaliveis com o caroo e com a area de alua€o.

AREA DE ATUAqAo: tnform,tica
lnslelar e configurar aplicstivos e equipamenlos de informalicai
Oferccer suporle aos usuariosquanb a uilza9ao de rede, soflware e hardwarei
Realizar a alualiza€o e manuten€o do site da Entidadel
Realizar pequenos reparos e consertosem equipamenlos de informatica subslrluindo pegas, plec€s
Auxiliar na pesquisa, avaliageo e divulgagao de novos aplicativos
Efetuar lesles de reslauraqao de backup de banco de dadosi

Efetuar a manutengao de dados visando a qualidade das informades disponiveis no banco de
dadosi

Adminislrar o perfrlde acesso As i^formaFes disponivers.
Monitorar o desempenho dos sistemas de infomageo e equiparnent6 de informalica:
Elaborar especifcecro lacnica e dellnar requisilos t6cnicos para contralagao de podutos e servigos
de infonniticai
Definir altemativas lisicas para inslalagEo de redes e equipamenlos de inform6ticai
Desenvolver programas a parlir dedefrn Fes e padroes eslabelecidos:
Efeluara manulencao de programas i6 exislentesi
Dimensionar aequisitos e funcionalidade dos sislemas de inlorma9eo:
Acompanhar e monilorar documentos do selor;
Auxiliar nas atividades desompenhadas pelosAnalisias em suas diversas areas de atuag5o,
Organizare manterarquivos e documenlos, colocando o€ em pasias apropdadas e cadastrando_os
em sistemas de conlrole disponiversi
Providenciar as auiorizagoes de viagens a seNiqo e dar destino as Gspectivas prestagoes de

Efetuar o controle do consumo € do estoque de malerial de expediente do selor, regislrando as

/

Executar outras atividacles coneletas compativeb com o QalgQ q qQq q a!q! 49 ?!!?
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Desenvolver alividades relacionadas
demonslralrvos contabeis
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natureza conlabil-llnanceira exigidas por 6r9aos

federa@

a classifica9ao. conciliag6es e tangamenlos

das contas do ativo, passivo e

Erecutar s€rvigos de analise conLbit, controle, conferancia, concilieg5o e acompanhamenlo de
processos da area, com vislas a contabilizacao e apropriaqeo das receitas e despesas da

Enlidadei
Preslar esclarecimenlos aos 6rgaos de cortrole sobre dtvidas quanlo e utilizaCso das verbas e
sua contabilizacaoi
Elaboraros demonstrativos llnanceircs/cont6beis, bem como os balarceles menseis e batangos
anuais, assinando-os, assimcomo prestar esclarecimentos aos 6rg5os cte controte sobre dUviaas
quanto a drllzeclo das verbas e sua contabrtizaCSo.
Elaborar e assinar documentos de informacdes fscais e legais das areas federale municjpal;
Conlerir a regularidade dos tributos e impostos devidos pela insliluigao, bem como daqueles
rclidos de terceiros e o recolhimento dos mesmos nos prazos legais;
Acompanhar rigorosamente, a agenda tribuleria nos ambilos federal, estadual e municipat para
atendimento de lodas as obrigagoEs acess6rias requeridas por aqueles 6rg6os:
Conferir e efeluar os lan9amenlos conlabeis relativos a foha de pagamento encargos sociais e
provis6es trabalhistasi

Atender solicite@es de infonnae6es e esclarecimentos apresentadas por audilorias intemes e
Organizar o aquivo documenlal da area cont6bil, incluindo: cheques, border6s. declarag6€s,
conlralos, extratos elc.i
Efeluar a confer6ncia e validagaoda documenla€o geradora de langamentos contAbeisi
Realizar a revisao e concilaa€o de contas, providenciando as regularizacies das diferengas
encortradas:
Efetuar o conlrole e apropia96€s referentes ao imobilizado, realEando os lanqamentos
rcferentes a aquisigoes, baixas e deprecia€oi

Conferir a regularidade dos tributos e imposlos devidos pela instituieao, bem como daquel6s
relidos de lerceiros e o recolhimenio dos mesmos nos prazo€ legais
Controlar a incorporafpo de bens ao patrim6nio da empresa, eleluando a sua correla

contabiliza€oi
Organizar o arquivo docunEntal da irea fiscali
Arquivar, de foma conveniente, a documer a€o suieila a consullas ea auditorias fuluras:
Emilir relat6rio6, parece€s t6cnicos e outros documento6 crja fungeo 6 informarou comunicarl
Realizara confedncia de documentos fscais e adminislhlivos,lais como notas fiscais e suas
respectivas dedu96es tributarias, contratos, ordens de compras e de servigos, prazo de
pagamentos, velor€s, razao social, enderegos CNPJ dados bancados de fomecedores, enlre
oulros, bem como dedu96es tribulanasi
Verificar e manter @niroles de saldos e vigencras conlraiuaisl
alimentar sistemas informalizados de conlas a pagar e re€eber, bem como emitir relat6rios de
pagamentos (RPl) para autorizaFes e respecliva lransmissao de arquivos ou rernessas, paftr
entidades inanc€iras;
Co ntrolar saldos de contas conenle e inveslimentos da Enlidade, do FDU e de Fundos, as quais
o PARANACIDADE 6 gestori
Conferir e preparar documenta€o para codifcacSo contAbil e demais tremites bem como a
conferencia de relat6rio6 emiiidos pelo programa contabill
Confurenoa de relal6rios vrrculados a Srea llnancatra.
Gerir fundos rolalivos, confeindo e controlando, assim corno proceder ao recebimento de
recibos provis6nos e suas respoctivas quita96es mediante apresentagro de nolas ou rccibosi
fornecervalores referente a diadas de viagem e proceder a conferCncia da respectiva prestaqao
de conlas. Encaminhar as presleg6es de conlas para reembolso, ap6s analise e conferancra,
de acordo com as normativas inlemas exlemas e demais tamites formais L,tilizar e alimenlar
sislemas relativos a viagens de empregados. emitindo relat6rios quanlo aos cuslos realizadosi
Providenciar assinaluras nos documentos relalivos a adianlamenlos e presla96es de conlas:

Atender as soliolac6es dos audilores independenles, assim como daqueles inlegrantes do€
fiscalizadores da
s.flico so.lal
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Recolher conlribui€es socja s e fscars de fornecedores, emilir hluras, receber apolices de
garanlia e valores em dinheirode proponenles participanles de licitaqeo do PAMNACIDADEI
Auxiliar no acompanhamento e monrloramenlo de documentos no sslor, organizando,
arquivando e inserindo em sistemas de conlrcles disponiveisl
Auxiliar nas alividades desempenhadas pelos Analislas da drea linanceira, repor e efeluar o
conlrole de maleriais de expediente ulilizados no setori
Cadastrar medieoesde obras ou seruiqos em Sistemas disponibilizados pelo PARANACIDADE,
efeiuando a conferencia de documentos pertrnentes a estas, bem como procedera elaboragao
de Pedidos de LiberaQ€o ou Autorizagao de pagamentos das obras, relativas aos Programas
em que o PARANACIDADE atue como agente t6cnico operacionali
Erecutar outras atividades corelatas compaliveis com o carqo

Analisar o ambiente econ6micoi elaborar e executar projelos de pesquisa econ6mica, de mercado e de
viabilidade econ6mica, dentre oulros. Partiopar do planejamenlo estrat6gico e de curto prazo. Gerar
programagao econ6mico-financeira; veriiicar e lrazerdados dos mercados inlernose externos, examlnar
as linances da Entidade, realizando proiee6es de seus recuGos

/

Elaborar orcamentos de custeio e de inveslimenlos, acompanhando e analisando a execu€o

orFmentaria;
Elabomr pOegdes e simulaQ6es das aplica96es vinculados aos tundos utilizados pela Enlidadei
Desenvolver anelises, projeQoes e simulaeoes econ6mico-financeiras dos Programas em que o
PARAl.lACIDADE/FDU tenha participagao {inanceira, bem como de indices econ6micos fina nceiros,
e renlabilidade das aplica96es do6 recursos da Enlidade,
orientando os gestores sob a melhor opFo, de acordo com a legislaeao;
Pesquisar os diversos mercados e polilicas econ6micas e seus eleitos no mercado financeiro
verifcando possiveis formas de aumento de capital da empresai
Realizar esludos para possivel venda de produlos, m6lodos de comercializae€o, tend6ncia do
mercado, enlre oulros indicadores econ6micos
Trae€r danos economicos, baseando-se nos estudos e an6lises efeluados e em informes coletados
sob,e os aspeclos conluniurais e estrutura s da economia.
Prepararrelalorios, planilhas, informaQ6es e parec€rest6cnicos para expedientes e processos sobre
mat6ia pr6pria da Entidade;
Orienlar ereas intemas para a emissao e recepqeo de documenlos com implicag6es no processo
financeiroi
Analisar a operacionaliza€o d€ Programas em que o PARANACIDADE: atue como Agente T6cnico
Operacionalpara atendimento de exiqCncjas dosAgentes Financeiros /Repassadores de Recursosi
Minislrar teinamento, palestra e/ou aula de aperfeicoamento do pessoal tecnico e auxiliar,
realizando-as em servigo, a fm de conlribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua area de atua9ao;
Analisar os aspectos financeiros - para liberaeaode recursos, nos processos de med igao de projetos
supervisionados pelo PARANACIDADE;
Efeluar depositos bancArios, quando des ignado, verificar notas liscais conlratos, ordens de compras
e servi9os, pEzos de pagamentos, aulorizaFes e afins, valores, razao social, enderegos, n0 de
CNPJ, conta corrente, banco e agencia de fornecedores;

Analisar op96es de investimenlo

Operar

"

e

atualizar sistemas de controle de contralos, de pagamenlos, assim como verifcar

deduqoes tributarias de nolasiscais e seus respectivos recolhimentosl
Elaborar relat6ios de pagamenlo conlendo os dados dos beneficierios, dados bancarios, pala
assinaturas pertnenles;
Conlrolar o saldo das contas correnle e investimentos do PARANACIDADE e do FDU, alraves de
extratos bancirios diari
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Conlrolar fundos rolatjvos, fornecendo o recurso, com as devidas comprovaFos legais e fiscarsConferir relat6dos de pagameylos, auxiliar no alendillEnlo a auditores (audiloda intema, audatona
independenle e Tribunalde Contas, bem como a oulros 6rgaos fiscalizadores;
Emilir fatura de servicos prestados pelo PARANACTDADE e posterior reembotso, se for o casoi
Prestar informa@es sobre prcg6mas/ projetos vinculados a 6rea de aluagao, advindas dos clientes

Auxiliarna olebora€o ou emissao de Pedido de Liberacao das medi@es de servicos contratados e
rnontar o prccesso de pagamenlo correspondenle, informando aos filunicipios e as empresas
inteaessedas, sobre a liberacaoi

Parlicipar de grupos/comissdes de trabalho e/ou reuni6es com outras enlidades publicas e/ou
privadas, roalizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposicoes sobre sitra@es e
problemas id€nlifcados, ofeecendo sugest6es, revisando edisculindo trabalhos t6cnico-cientlficos,
para fins de fomuh9ao de direirizes, planos e programas de lrabalho afelos aos Municipios e ao
PARAMCIDADE:
Elaborar Termos de Reterancia em projelos do PAMNACIDADEi
Executar outras larefas @mpativeis com o cargo e a erea de atua€o.

ENGENHEIRO AMEIENTAL

Gerenciar ou orientar a implementa9ao do sistema de Geslao Ambienlal, elaborar, orienlar, avaliar,
aprovar, acompanhar e fscalizar projetos na area de gestao ambiental, emissao de poluenlese residuos
s6lidos vinculados ao desenvolvimenlo e geslao municipal. Supervisiona( orienlar peslar assistencia,
liscalizar execular obla e servigo tecnico, bem como a execugao de desenho l6cnico, referentes e
administragao, geslSo

e

ordenamenlo ambientais

e ao

monitoramento

e

miliga9ao

de impaclos

ambienlais, seus seNiQos afins e correlatos, assessorar Municipios e Associagoes Municipais no que se
rcfere a assuntos vinculados a arca de qes6o ambi€ntal

Realizaresludos de viabilidade t6cnic€ de projelos e das condiQ6es requendas para o funcionamenlo
das inslalagoes de tratamento e dislribuigeo de 6gua potavel, sistemas de esgolo, de drenagem e
outras construg6es de saneamento, investigando e deinindo melodologias de execugao, esbo9os,
cronograma, desenvolvendo esludos ambienlais, dimensionamento da obra, bem como
esp€cifcando equipamenlos. materiais e servigos a serem ulilizados de modo a assegurar a
qualidade da obra dentro da legislacSo vigentei
Realizar diagn6stico, manejo, tratamento € controle de problemas ambienlais nas irEtalagoes de
capla€o, tratamenlo e distribuig:o de egua potevel, sistemas de esgoto, de drenagem e oulras
constru96es de saneamento. al6m de idenlificar e avaliar a dimensao do problema, propor solu9ao,
projeta-la, implanta-lae monito.a-lapara resolvere/ou minimizar os problemas e impaclos ambienlais

utilizando tedlicas de recuperafJo de,reas degradadas, que permitirao a preserva€o, a
conseNaceo e a reorpera€o de .ecursos naluraisi Elaborar Esludos de lmpacto Ambiental (ElARIMA) e Relalo o de Controle Ambiental (RCA) atuar nos processos de geslao ambiefltal e de
cerlifc€e5o ambiental serie isso 14000, elaborar Plano de Conlrole Ambiefltal (PCA), Relat6rio de
Avalia9eo de Desempenho Ambiental (RADA) e demais documenlos necessarios para o

r'
sdk
F!:

licenciamenio ambienlal das instalaFeq
Prestar assesso6menlo com relaqSo aos problemes amtientais, delerminando o processo de
eliminagiode gases nocivos, substanoas quimicas e oulros detritos industriais. a lim d€ aconselhar
quanto aos maleriais e m6lodos mais indicados para as obras prcieladas;
Auxiliar na promo€o da melhoria da qualidade de vida da popula€o, coordenando e executando
programas, projetos e servigos socrais desenvolvidos pela administragSo publica, direta, indirela,
enlrdades e organzag6es populares dos muflcipios
Preparar informes e documentos em assuntos de Engenharia Ambienlal a fim de possrbil[ar
subsidios para elaboraCao de ordens de servigos, portarias, pareceres e outrosi
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Elaborar perece€s, infonnes t6micos e relal6rios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observaFes € sugerindo medidas para implanla€o, desenvolvimenlo e aperfeigoamento de
atividades em sua 6rea de aluag6o,

Ministrer lreinamento, palestra e/ou eula de aperfeieoamenlo do pessoal tecflico e auxitiat
realizando-as em serviqo, a fim de contribuir para o desenvolvimenlo qualilativo dos recursos
humanos em sua 6rea de atua€o

Pa cipar de grupos de lrabalho e/ou

reunroes com outras enlidades piblicas e/ou privadas
realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposiq6es sobre situag6es e problemas
identificados, oferecendo sugest6es, rev sando e discutindo lrabalhos tacnico-cientificos para fins
de formulageo de direlrzes, planos e programas de lrabalho afelos ao Municipioi
Efetuar o c€daslro das informa@es referenles aos projetos, equiparnenlos e obras de infraestrutura
no Sislema de Acompanhamenlo e Monrtoramento - SAM:
Atender consu ltas sobre programas, p.qetos e atividades vinculadas a erea de atua9eo, formuladas
pelos Municapios e Escril6dos Regionais do PARANACIOADE;
Emitir Pedido de Libera€o das medi@es de obras e montar o processo de pagamento
correspondenle, informando aos municipDs e as empresas interessedas, sobre a libera9aoi
Elaborarlennos de referencra para proielos financiados pelo PARANACIDADEi
Erecular outras larefas compaliveis com o cargo e a area de atuacao

ENGENHEIRO CIVIT

Elabolar, o entar, avaliar, aprovar, acompanhar e liscalizar pOetos e obras de desenvolvimento
muniopal e assessorar Municipios e AssociaFes Municipais no que se refeae a assunlos vinculados a
gesteo municipal, lais como: elabora€o de projetos, gerenoamenlo de obras assistCnoa eassessoria
elaboracao de pesquisas tecnol6qicas, enlre oulras

Analisar relat6rios, mapas e outros dados de pOetos, considerando os custos de construgSo,
regulamenlos, potenciais iscos ambientais e oulros blores em elapas de planeamentoi
Realizar lesles de sdos para determinar a sua capacidade de resi{encia para suporlar eslruturas,
bem como diversos maleriais tais como asfalto. cimento ou aeo,
Eslimar custos e realizar oreafiEnlos pa.a construgeo de obra, a fim de eslimar a viebilidade
econ6mica do projeloi
SupeNisionar ou parlicipar de insp€e6es de foma a estabelecer ponlos de referenoa e orientar a
construgio;
Desenvolver crit6rios, metodologias e indicadores para avalia€ode projelos de aq uisigeo de bens
e equipamentos e de obras de infraestrulura;
Avaliar projelos de inftaeslrutura no que se refere aos aspeclos l6cnicos, econ6micos, fnanceiros
o ambienlaisi
Realizar medi96es, acompanhando e fiscalizendo a etecugSo de proielos munidpais frnanciados
pelo PARANACIDADE, emitindo os relalorios correspondenles;
Desenvolver estudoG de forma9So de pregos visando estabelecer parametos que pemilam
subsidid a aquisi9io de bens e equipamentos bem como para a cont.ata€o de obras de projetos
de infraestrutura i
Emilir pareceres urban isticos i
Anelis€r edudos de impacto ambienlal (ElA) e relal6rio de impacto ambienlal (RIMA) de obras de
projetos de infraestrutura i
Elaborar relat6dos e pareceres t6cnicos vinculados as atvidades sob responsabilidade da Area de

il,r(

alua€oi

/

Elaborar Temos de RelerCncia para proFlos finarciados pelo PARANACIDADE;
Orienlar, subsidiar e acompanhar os processos licilal6nos municipais voltados para a aquisieao de
bens e equipamentos, bem corm para a contretafro de obras de projelos de infraestn turai
Efetuar o cadaslro das informagdes relerenles aos proielos, equipameolos e obras de
de Acom penhamenlo e Mon[oramento
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audos l6cnicos sobre obras de rnfraeslruura urbana e de uso

Atender consuhas sobre prcgEmas projelos

e

atividades vinculadas

a

area de atuaeao,

formuladas pelos Municipios e Escrit6ros Regionais do PARAMCIDAOE
Emitir Pedido de Libe€€o das medigoes de obras e montar o prccesso de pagamenlo
conespond€nle, informando aos municipios e as empresas inleressadas, sobre a libera€ol
Elaborartermos de referench para proielos financiados pelo PAMNACIDADE:
Representar, quando designado, o PARANACIDADEI
Elaborar pareceres, informes tdcnicos e relat6rios, reaUzando pesquisas, entrevistas, Iazendo

observaFes e sugerindo n€didas para implantagSo, desenvolvimenlo e aperfeigoamento de
atividades em sua 6rea de atua€o:
Minislar treinamenlo, palestra e/oLr aula de aperfeigoamento do pessoal t6cnico e auriliar,
realizando-as em servi9o. a fim de conlribuir para o desenvolvimenlo qualialNo dos recursos
humanos em sua area de aluaeaol

Parlicipar de grupos de lrabalho e/ou reunl6es com outras enlidades Eiblicas e/ou privadas,
realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo ereosig6es sobre silua@es e problemas
identiricados, oferecendo sugestoes, revisando e discutindo trebalhos tacnicorienlificos, para fins
de formula9eo de diretrizes. phnos e programas detrabalho afetos ao Municipio:
Execular outras larefas compativeis com o carqo e a 6rea de atuaCeo.

ENGENHEIRO ETETRICISTA

Erecuter seNigos el6lncos, elelrdnicos, analisar proposlas tecnrces, iostalando, configurando e
inspecionando sislemas e equipamentos, executando lesles e ensaios. Projelar, planejar e especificar
sislemas e equipamenlos el6tricos, elelr6nicos, elaborar documenlaqao t6cnica, coordenar
empreendimenlos e estudar processos elelricos e eletr6nicos. Supervisiona( assistir, elaborar
orcamenlos, executiar obra e servieo l6cnico, fiscalizar, ereortar desenho lacnico, referentes e geracao,
lransmlss6o, distribLriqro e utiliza9ao da energia el6trica; equipamenlos, materiais e maquims eldtric€si
sislomas de medi9ao e conlrole el6lricosi seus $rvigos afns e conelatos, assessorar Municipros e
Assocaeg6€s Munacipais no que se refere a assunlos vinculados a 6rea de sislemas e equipamenlos
el6lricos e eletr6nicos.

Realizar planeiamenlo e analise p6ra olimiza€o e conlrole de despesas com energia eletncal
Planejar e coordenar a execueao de programas para redueao e racionalizag3o de clslosi

Realizar diagn6sticos de instab9ao e tunoonamenlo da inslrumentado de conlrolei inlerprelar

l6gicas de sislemas de auloma9eo no conlrole de potCncia de eleval6das e propor melho as

r'

Roalizar planejamenlo e analise para otimiza€o e conlrcle de despesas e custos com energia
eletdc€i
Realizar a analise e propordiretdzes l6cnicas para instala96es e processos elElricosi
Planejar e coodenar a execucao de programas para redueeo e racionalizaglo de cuslos com
eneEie e outros afns,
Dellnk opq6es larilarias especificas para as unid€des operacionais instaladas. Participar na
avaliagao e des€nvolvimento de novas tecnologias, para conlrole e gesteo de processos el6tricos,
Participar de pesquisas, experimentos em campo e da sistemaliza€o de dados operacionais e
etp€rimenlais, voltados a lrabalhos cientlfcos da empresa;
Realizar atividades de elabore€o de projetos. planejamento, conlrcle € fiscaliza€o d6 obras
eldtricasi
Proceder a anAise l€cnica para padronizag6o e otimiza€o da manutengao, conicrme espeofca9des

NI

e padr6es lEcnicos defniiios;
Acompanhar as etapas e prazos previslos nos projelos e respectivos programas. Plaflejar, programar
e parlicipar na execueo da manuloncao preventiva e coraelava de equipamentos e instala96es
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Efeluaro cadaslo das

infonm@ura

no Sistema de Acompanhamenlo e Moniloramenlo- SAMi
Atender consulias sobre programas, proletos e atjvidades vinculadas a erea de

p€los Municipios e Escrit6rios Regiomis do PAMNACTDADE:

Emitir Pedido de Liberageo das mediFes de obras

e

montar

o

alua€o, formutadas

processo de pagamenlo

correspondente, informando aos municipios e as empresas interessadas, sobre a libera96oa
Elaborartermos de referCncia para projetos financiados peto PARANACTDAOE;

Representar, quando designado o PARANACTDADET etaborar pareceres. informes t6cnicos e
relat6rio€, rcalizando pesquisas, enlrevislas, fazendo observag6es e sugerindo medidas paftl
implanla9So, desenvolvimento e aperfecoamento de alivirades em sua 6rea de aluaqao;
Ministrar treinamento, paleslra e/ou aule de aperfei9oamento do pessoal t6cnico e a(,(itiar,
realizando-as em servigo, a lim de conlribuir para o desenvolvimento quelitativo dos recursos
humanos em sua area de atua9aoi

Paiicjpar de grupos de lrabalho e/ou relnides com oulras entldades pUbticas e/ou privadas
realizando esludos, emalindo parec€res e/ou fazendo exposigoes sobrc sitLra96es e problemes
idenlificedos, oferecendo sugest6es, revisando e discuttndo trabalhos tdmico-oenlifcoG, para lins
de formulag6o de diretrizes. planos e progremas detrabalho afelos ao Municipiol
Executar ouiras larefas compativeis com o cergo e a 6rea de aluageo

ENGENHETRo

MECi tco

Projelar sislemas e coniunloc mecanicos, componenles. ferramentas e maleriais, espeoficando limies

de ref6rencia para cilarlo. lmplemenlar alividades de manutengao, erecular lesles em sislemas,
conjunlos mecenicos, componentes e feramentas pOetar produtos, elaborar documenlaqao lecnica.
Supervisionar, planejar, assistir, orienliar, elaborar org3menlos, fiscalizat exeqrtar desenhos l6cnicos,
proczssos me€anicos, mSquinas em gelal, instala96es industneis e mecanicas;
referenles
equipamentos mecanicos e elelrofiEcanicos, veioJlos automotores: sistemas de prodLrcao de
transmissao e de utiliza9ao do calor; si9emas de reftigerageo e de ar condicionado; seus servrgos allns
e correlalos, assessorar Municipios eAssociaQ6es Municipais no que se refere a assuntos vinculados a
6rea de sistemas e coniuntos mecanicos.

a

Oferecer supod€ em relaqeo ao conlrole da qualidade nos processos de
equipamenlos el€tromecanicos;
Coodenar e realizar as inspefres de materiais intema e exlemamentei
Analisar e emilir pareceres ldcnicos ms processos de compras de matenais e de equipamentos
eletromecanicosi
D€senvolver especificaFes t6cnicas de maleriais e equiparnentosi

Realizar plenejamento de prcglamacSo e execugao de programas de manulen€o prevenliva e

coneliva de equipamenlos mecanicos pala lodas

ils

unidades envolvidas nos pro@sso6

Desenvolver all6rnativas para a padronizagao, olimazagao na utiliza€o de equipamentos e
inslalag6es meclnicas;
Acompanhar projetos e a implanla€ode mellbrias pmposlas para sisterfias instalados;

Padidpar na avalia€o

e

deseruofuirnenlo de novas tecnologias, para conlrde

e gestao

de

processos mecSnicos;

Participar de p$quisas, experimenlos em campo e da sistematiza9ao de dados operacionais e

expo mentais

J,{,['

em trabalhos t€cnacos da empresai

Realizar a elaboragzo de projelos, planeiamento, conlrole e liscaliza€o de obras mecanicasl

Proceder

a

analise Ecnica para padoniza€o

e

otimizageo

da manulen€o,

especificag6es e padrdes l€cnico6 defnido6;
e orazos prevsios nos
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Planeiar, programar e parlicipar na execug:o da manulen€o preventiva e conetivE de
equipamenlos e inslalag6es mecadcasi
Eleluar o cadaslro das informag6es eferenles aos projetos, equipamenloG e obras de tnftaesl.utura
no Sistema de Acompanhamento e Monilorarnento - SAMI

Alender consultas sobre programas, proietos

e

atividades vinculadas

a erce de atuaQao,

formuladas pelos Municipios e Escrilorios Regionais do PARAMCTDADEi
Emilir Pedado de Libera9eo das medi@es de obras e monlar o processo de pagamenlo
conespondente, intormando aos municipios e as empresas interessadas, sobre a liberageoi
Elaborartsmos de returCncia pala projetos tinanciados peto PARANACTOADEi
Represenlar, quando designado o PARANACIDADEI
Elaborar pareceres, infoflyEs t6cnicos e relat6rbs. realizando pesquisas, entrevislas. tazendo

observag6es e sugerindo medidas para implanta€o, desenvotvimento e apedeicoamenlo de
alividades em sua 6rea de aluacaoi
MinislGr lreinamenlo, paleslra e/ou aula de aperfeieoamento do pessoal l6cnico e auxiliar,
realizando-as em servieo, a fim de conlribuir para o desenvofuimento qualitativo dos recursos
humanos em sua area de atuagaoi

Padicipar de grupos de trabalho e/ou reuni6es com outras enUdades publicas e/ou pdvadas,
realizando esludos emitindo pareceres e/ou fazendo erposig6es sobre situacoes e problefiras
identiic€dos, oferecendo sugesloes. revisando e disculindo trabalhos lecnico-cientifcos. pera fins
de fomulaCao de direlrizes, phnos e programas de trabalho afelos ao Municipbi
Executar oulras tarefas compaliveis com o cergo e a 6rea de alua€o

PstcoroGo Do TRABALHo

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvofuimenlo ernocional e os processos mentais e sociais de
individuos, grupos na Enlidade, com a linalidade de anilise, lralamenlo, orienta9aot diagnosticar e
avaliar dislirtios emocionais e mentais e deadaptageo social, elucrda ndo confitos e quesl6es investigar
os falores inconscientes do corporlamento individuale grupal, tornando-osconscjentes; reelizaresludos
para compreender e intervir nas relae6es e nos processos lr,lra e inteeessoais, inlra e intorgrupais €
suas articulagdes com as dimensoes da Enlidade, considerando as dimens6es politicas, economica,

sociale cullural.

/
S.dl@ Seiil

Planeiar, elaborar e avaliar analises de trabalho (profissiogdfico, ocupacional. de poslo de lrabalho
etc.), para descrigao e sistematizacao dos comportamentos requendos no desempenho de cargos
e fune6es, com o objelivo de subsidiar ou assessoraras diversas a96es da gesteoi
Parlicipar de sele€o de pessoal, na realizaeSo de cerlame selelivo pUblico, ulilizando mdlodos e
limicas de avaliaeao (entrevistas, dinamica de grupo elc ), com o objelivo de cumprir com os
requisitos da captacao de pessoali
Participar, assessorar, acompanhar e sugerir altera9ao ms instrumenlos para o processo de
avalieeao pessoal, obietjvando subsidiar as decrsoes, tais como: promo96es, movimenlaqSo de
pessoal, remunerado, pogramas de treinamenlo e deseftolvimenlo etc ;
Planeiar, coordena( exeortar e avaliar, rndividualmente ou em equipe mulliprofissonal, programas
de lreinamento, de capacita€o e d€senvolvimenlo de recursos humanosl
Participar de programas e/ou atividad€s na area de seguranga do lrabalho, subsidiendo-os quanlo
a aspeclos psicossociaisi
Padcipar e assessorar estudos, programas e projetos relativos a organiza€o do lrabalho e
defni€o de pap6is ocupacionais produlividade, incenlivo, rotatividade, absenleismo e evaseo em
relaceo a integragSo psicossocialdos individuos e grupos de trabalhoi
Promoverestudos pera identifca€o dasnecessidades humanasem tace da construe:o de projelos
e equipamenlos de trabalho (ergonomia)i
Encaminhar e orientar os empregados e a Enlidade, quanto ao alendimento adequado no

Aut6.m P IANACIDADE.
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Elaborar diagnosticoG p6icossociais da Enlidadq
Desenvolver ac6es deslinades as relag6es de trebalho no senlido de maior produtividade e da
realizaCao pessoaldos individuos e grupos intervindo na etaboraeao de conttitos e estimutando a
crialividade na busca de melhor qualichd€ de vida no trabatho;

Acompanhara formula9ao e implantagao de projetos de mudanqas nas Entidade, com o objelivo de
facililar ao pessoala absor9ao das mesrnasi
Assessorar na fo.maeeo e na implanlaceo da politi€a de recursos humanos do PAMNACTDADF
Pa cipar do process; de desligamento de e;pregados, no que se refere a demisseo e ao preparo

pa€ aposenladoria, vlsando

a elaboragSo de novos proi6tos de vidai

Ministrar lreinamento, paleslra e/ou aula de aperfeigoamento do pessoal l6cnico e auxiliar,
realizando-as em seNigo, a lim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua erea de alua9aoi

Parlicipar de grupogcomiss6es de lrabalho e/ou reunioes com outras enlidades prblicas e/ou
privadas realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposig6es sobrc sifua96es e
problemas identifcados, oferecendo sugest6es, revisando e discutindo trebalhos tecnico -c€nliticos,
para lins de formulaqSo de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos aos Municipios e ao

PARAMCIDADEI
Execular outras larefas compativeis com o cargo e a A'€a de

atuaeo

Administrar plano de cargos e salerios; promover a96es de treinamenlo e d€ desenvolvimento de
pessoal Partiopar dos processos de caplagao de recursos humanos por cerlame selelivo publico,
gerenciar planos de beneficios e promover a96es de qualidade de vila e assisl6ncia aos empregados
Administrar relac6es de lrabalho e coordenar sistemas de avaliacSo de desempenho

Preslar atendimenlo ao piblico intemo. orienlando sobre dirertos e devercs dos empregados,
€sclarecendo duvidas - ou dando encaminhamenlo aos problemas ou solicilaFes - e receber e
entrcgar dooimentos Prestar atendimenlo a soliotacdes de inlormagoes exlemas referente a erea
de recursos humanos do PAMNACIDADEi
Auxiliar na organizagao de arquivos (llsicos ou digitais), envlo e recebimento de documenlos,
pertinenles a sua erea de aluag5o paraassegurara pronla localizaeao de dados, inclusive o conlrole
do numero de cargos e vagas;

Elaborar e monitorar o plano de ireinamenlo do PARANACIDADE, em coniunto com es e€as
demandanles, registran(b e controlando a erecucao do mesmoi
Gerenoar o plano de cargos, salarios e benefcos da Entidade, em coniunlo com o Coordenador,
monitorandosua aplicagao, propondo alterag6es e atualizacdes quando necess5rio, em decorrAncia
de legishgao ou por adequa96es;
Participar da execu€o da politic€ salarial da organizageo, realizando acompanhamentos junto ao
Sindicatoi
Parlicipar na realiza9ao do6 c€rlames selelivos pLiblicos, quando elaborados pelo PARANACIDADE
ou quando esie for executado porentidade contratada nos l€rmos da legisheeo;

/

Propor e planeja. programas que vis€m a melhona da qualidade de vida dos efipregados no
ambiente de trabalhoi
Manter-se atua liza(b em relacao as lendencias e inovag6es lecnol6gicas de sua area de atuag-ao e
das necd.ridades do setor:
Minislrar reinamento, palestra e./ou aula de eperfeifpamenlo do fassoal t6cnico e auxiliar,
realizando-as em servi9o, a llm de contribuir para o desenvofuimenlo qualilatvo dos rcailsos
humanos em sua area de
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Parlicjpar de grupos de trabalho/comrss6€s e/ou reuni6es com out€s enlidades piuicas e/ou
privadas, realizando estudos, emilindo pareceres €y'ou fazendo exposiF€s sobre situaFes e
p.oblemas idenlificabs, na sua eree dealua9eo:
ElaborarTermos de Referencia em projelos do PARANACIDADE;
Execular outras tarefas compaliveb com o cargo 6 a area de atuaeSo
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ANEXO III . CONTEUDO PROGRAMATICO

CONTEUDO PROGRAMATICO 8AsICO A TODOS OS CARGOS DE NiVEI. SUPERIOR

Lintua Portuguesa/lnterpretatio de Textos: interpretageo de texto; tipos de texto;
coesSo e coerOncia textual. FONOLOGIA: diviseo sildbica. ORTOGRAFIAi escrita correta
das palavras na norma culta; re8ras do Novo Acordo Ortogrifico; acentuacao grifica; uso
da crase; acentos diferenciais; pontuagao griifica. MORFOSSINTAXE: estrutura e
formaeao das palavras; processos de formaceo das palavrasj identificag;o e classificagSo
das palavras (verbo, substantivo, adjetivo, adv6rbio, preposiCeo, conjuneao, pronome,
numeral, artigo e interjeieao); identificageo e classificaCao das funC6es sintiticas (sujeito,
predicado, objetos (direto e indireto), adjuntos adnominais e adverbiais); flexao verbal
e nominal; regcncia verbal e nominal; termos esrenciais e acess6rios da oragao.
SEMANTICA: significado das palavras de acordo com o contexto; figuras de linguagem.

Matemitica: Conjuntos: representacao e operae6es. N meros Naturais: operaC6es e
problemas com nimeros naturais e suas propriedades. Geometria Plana: conceito,
propriedades e operag6es. Nimeros Racionais Absolutos. Nimeros lrracionais: t6cnicas
operat6rias. Medidas: conceito e operag6es, sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Sistemas de equagio de 1" grau e 2'Brau. Raz6es e propor96es: grandezas
proporcionais. Porcenta8em. Juros simples e compostos. Regra de Tres Simples e
Composta. Grificos e tabelas: execuCeo e interpretaeeo. Fung6es: Conceitos e
aplicag6es. Raciocinio l6gico. RelaE6es mdtricas e trigonomdtricas no triengulo
retangulo.
Conhecimentos Geraisi Temas relevantes e atuais sobre politica, economia, sociedade,
cultura, geografia, educacSo, tecnologia, relaq6es internacionais e ecologia, suas interrelac6es e vinculac6es hist6ricas. Compreenseo de problemas que afetam a vida da
comunidade, do municipio, do estado e do pais. Globalizagio, direitos humanos e
desenvolvimento sustentdvel. Estatuto da CrianCa e do Adolescente. Estatuto do ldoso,
Estatuto da Pessoa com Defici€ncia.

Jrt
CONTEODO PROGRAMATICO BASICO AO SEGUINTE CARGO:

ASSISIENTE DE SUPORTE TECNICO ADMINISTRATIVO
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Lingua Portuguesa/lnterpreta60 de Texto: interpretaeao de texto; coesao e coerencia
textual. FONOLOGIA: divisao sildbica. ORTOGRAFTA: escrita correta das palavras na
norma culta; regras do Novo Acordo Ortogrefico; acentuagao grdfica; uso de crasej
acentos diferenciais; pontuaeao grifica. MORFOLOGIA: Formaeao das palavras quanto a
g6nero (masculino e feminino), numero (singular e plural) e grau (aumentativo e
diminutivo); classiflcagio das palavras (verbo, substantivo, adjetivo, adv6rbio e artigo);
flexSo verbal e nominal. SINTAXE: identificaqao e classificaq;o das fune6es sintdticas
(sujeito, predicado, objetos (direto e indireto), adjuntos adnominais e adverbiais).
SEMANTICA: significado das palavras de acordo com o contexto; figuras de linguatem.

Matem{tica: OperaC6es de Adigeo, Subtrageo, MultiplicaCao e DivisSo. potencias e
Raizes. RazSo e ProporgSo. Probabilidade. Porcentagem. Regra de Tres Simples e
Composta. Equacoes do Primeiro e do Segundo Grau. Areas de Figuras planas.
Progressao Aritmdtica e Geom6trica. .luros Simples e Compostos. Logica e Raciocinio
Matemitico.
Conhecimentos Gerais: Temas relevantes e atuais sobre politica, economia, sociedade,
cultura, geografia, educacao, tecnologia e ecologia, suas inter-rela96es e vinculag6es
hist6ricas, Compreenseo de problemas que afetam a vida da comunidade, do municipio,
do estado e do pais. Estatuto da Crianqa e do Adolescente, Estatuto do ldoso, Estatuto
da Pessoa com Defici6ncia.

ESPECIFTCOS

Observa6o: Os conteidos programiticos especificos abrangem sUmulas, sUmulas vinculantes,
enunciados e jurisprudOncias dominantes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiea,
Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e, quanto d legislaCeo, todas as alteraE6es
vigentes na data de publicag;o do presente edital.

ADMINISTRADOR

Administrag:o Geral e Gestao Estratogica; Gesteo de Recursos Humanos, de Marketing, Financeira,
de Compras, de Estoques, de Movimentatao e Armazenagem de Materiais, do Patrim6nio, da
Qualidade, do Conhecimento, de Competancias, de Processos, de Proietos, de Risco; Logistica;
Planejamento Estrat6gico; Controladoria; Comportamento, Cultura e Mudanga Organizacional; [ei
de Licitac6es e Contratos Administrativos (2021); AdministraCeo Piblica: CaracterizagSo da
de contas dos resultados da
Ublica. Governabilida
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(accountability)- Mecanismos de controle interno e externo- Fundamentos constitucionais do Estado
e de controle da admininraCeo piblica no Brasil. Desafios e perspectivas da administraceo piblica
contemporenea. Da administragSo pUblica burocrdtica e gerencial. Terceirizagao. OrCamento
Piblico: conceito e principios; o ciclo orcament6rio, cr6ditos adicionais, estdgios das despesas
ptiblicas, empenho, liquidag6o e pagamento. Classificagio das receitas correntes, das despesas
correntes e de capital. Elaboracao de propostas orqament6rias. Controle e execuCeo or9amentiria.
CoNTE0DO RELACTONADO AO ESCOPO DE ATUACAO DO PAMNACTDADE: Capitulos da potitica
Urbana da ConstituieSo Federal de L988, artigos 182 e 183 e da Constituiceo do Estado do parani,
artigos 150 a 153. Lei Federal ne 10.257/2OOf, denominada Estatuto da Cidade - diretrizes e
instrumentos, Plano Diretor Municipal, participaeao democr6tica. Conceitos de Acessibilidade
Universal e Mobilidade Urbana. Nova Agenda Urbana (NAU-ONU). Objetivos de Derenvolvimento
Sustentdvel (ODS-ONU). Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentdvel (ODU5-Minist6rio do
Desenvolvimento Regional). Lei Federal ns 13.089/2015 Estatuto da Metr6pole - regi6es
metropolitanas, aglomeragdes urbanas e microrregi6es, fung6es p blicas de interesse comum,
Plano de Desenvolvimento Urbano lntegrado. Nog6es bSsicas sobre Cons6rcios Municipais e
Associae6es de Municipios. NoC6es bdsicas de Direito Tribut6rio: ObrigaC6es tributirias,
Competencia tributdria, lmpostos da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipio. LimitaC6es
Constitucionais ao Poder de Tributar, lmunidades Tributdrias, Credito Tribut6rio, Execug;o Fiscal.
Conhecimentos sobre o PARANACIDADE - Lei Estadual n9 15.211/2006 e alterag6es. Leiestadual ne
15.608/2007 - Licita!6es.

-

ADVOGADO

E MUNICIPAL: Constituigao: conceito, classificacEo e evoluCSo. Dos
garantias
fundamentais.
direitos e
Liberdades constitucionais. Direitos sociai5 e sua efetivacao. Lei
da Transparoncia lLei n.e L2.527|2OLL). Poder constituinte: origindrio e reformador. Emenda,
reforma e reviseo constitucional. Cldusulas p6treas. Hermeneutica constitucional. ViBencia, eficicia
e validade das normas constitucionais e infraconstitucionais. Controle de Constitucionalidade.
Controle concreto e abstrato de constitucionalidade. Habeas corpus, mandados de seguranga,
mandado de injungao e habeas data Organizateo do Estado Brasileiro. Federagio brasileira:
cardcteristicas, discrimina9;o de competoncias na ConstituieSo de 1988. Dos Municipios:
tratamento constitucional dos Municipios em geral; crialeo, extinceo e transforma9Eo; bens,
competencia e autonomia dos Municipios. lntervengao nos Estados e Municipios. Organizageo
municipal. Prefeito e Vice-Prefeito: competencias, subsidios, incompatibilidades, responsabilidades.
C6mara Municipal: composiCeo, atribuiC6es, subsidios, incompatibilidades, responsabilidades.
Fiscalizacao do Municipio. Or8anizageo dos Poderes. Sistema de freios e contrapesos. Poder
Legislativo: organizageo. funcionamento e atribuic6es. Processo le8islativo: esp6cies normativas,
procedimentos, atos e fases. Oreamento e fiscali2agao orgamentdria e financeira. Tribunal de Contas
do Estado. Poder Executivo: organizageo e funcionamento. Poder Judiciirio: organizaCSo,
funcionamento e competencias. Disciplina constitucional da Administraqeo Piblica. Tratamento
constitucional dos servidores p!blicos. Seguridade Socialr 5arde, Previdencia Social e Assis,lCAcia
constitucionais sobre tributaceo e o
Social. Ordem econ6mica e financeira. Dispos
DIREITO CONSTITUCIONAL
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p(blico. lntervengSo do estado no dominio econdmico. Lei Org6nica do lMunicipio. Estatuto dos
Servidores do Municipio. DIREITO CIVIL: Lei de lntroducSo As normas do Direito Brasileiro (DL
Efic'cia, retroatividade, interpretagao e solugao de antinomias das normas juridicas. Das
pessoas naturais: comego e fim da personalidade, capacidade de fato e de direito. Direitos da
personalidade. Domicilio. Das pessoas juridicas: comeeo e extineao, esp6cies, classificagao,
representageo e responsabilidade. Fatos juridicos. Ato juridico: noc6es gerais, modalidade e formas.
Efeitos do ato juridico: pressupostos de validade, defeitos, vicios e nulidades. Ato ilicito. Prescrieao
e decadAncia. Contratos: disposiC6es gerais do Cddigo Civil de 2002, classificageo, interpreta9ao e
extingao. Direitos das Coisas: posse, propriedade e direitos reais. Direito das Obri8a!6es: conceito,
estrutura, classificacao, extinqao e inexecuceo das obrigac6es. Responsabilidade civil. Modalidades
de responsabilizagio civil. Requisitos para a responsabilizaCeo civil. Hip6teses de exclusao da
responsabilidade civil. Responsabilidade civil do Estado. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Principios
gerais do processo civil. lurisdigao contenciosa e volunUria. lnterpretagao e aplicaeao das normas
processuais. Competencia: conceito, esp6cies e critdrios determinativos. Compet6ncia e
prerrogativa de foro. conflitos de compet6ncia. Direito de a9eo. Da jurisdiCeo e da aEeo. Formaeao,
extinqao e suspensao do processo. Pressupostos processuais. Concurso e cumulagao de ag6es.
Conex;o e continAncia. MediaEao e conciliagao. Sujeitos e partes da relag;o processual.
Legitimidade ativa e passiva. Litiscons6rcio e tnterveng:o de Terceiros. Amicus Curiae. Prerrogativas
processuais da Fazenda P blica em juizo. lncidente de desconsideraEao da personalidade juridica.
Tutela provis6ria. Atos processuais: classificaCao, forma, prazo, tempo e lugar. Prazos processuais.
ln6rcia processual: contumdcia
revelia. PrescriCao, Preclusao. Nulidades. Processo e
procedimento. Esp6cies de processos e de procedimentos. M6rito e quest6es preliminares.
Procedimento comum: aspectos gerais, fases e 6mbitos de aplicagao. PetigSo inicial. Meios de
Defesa do r6u. lmpulso processual. Formaeao, suspensao e extinleo do processo. Saneamento.
lulgamento conforme o estado do processo. Provas: aspectos gerais, esp6cies probat6rias,
requisitos para produgeo v,lida, produCao antecipada. Distribuieeo do 6nus da prova. Fatos que
independem de prova. Audioncias. Sentenga: aspectos gerais, classificaCOes, publicag5o, intima9ao,
corregSo e integragao da sentenla. Do cumprimento da SentenCa. Coisa julgada. Conceito. Esp6cies.
Limites. Remessa Necess6ria. Meios de impugnagao
sentenCa. Agao rescis6ria. Recursos:
Apelacao.
Agravos.
EmbarBos
Declarageo.
EmbarBos de DivergAncia. Recurso
disposiC6es Gerais.
de
Ordindrio. Recurso Especial. Recurso Extraordindrio. Outros Recursos nos Tribunais Superiores.
Reclamaeeo e correigeo. Repercusseo geral. Simula vinculante. Recursos repetitivos. Liquidaeao de
sentenca. Processo de ExecugSo. Principios gerais. Esp6cies. Execug5o contra a Fazenda P(blica,
Regime de Precat6rios. RequisiC6es de Pequeno Valor. ExecuEao de obrigagao de fazer e de neo fazer
ExecugEo por quantia certa. Embargos de Terceiros. Excegeo de pr6-executividade. Remigeo.
Suspens;o e extinCeo do processo de execuCao. Procedimentos Especiars: no!6es gerais,
caracteristicas e espdcies. A!5o Popular Aeao Civil Piblica. Mandado de Seguranga. Mandado de
lnjunqSo. Mandado de Seguranga Coletivo. Habeas Data. O Processo Civil nos sistemas de controle
da constitucionalidade. ArguigSo de Descumprimento de Preceito Fundamental. Agao de
lmprobidade Administrativa. Juizados Especiais (Lei ne 9.099/95 e 10.259/01). luizado Especial da
Fazenda Plblica (Lei Federal 12.153/2009). Execugeo Fiscal (tei ne 6830/90). DIREITO E PROcESSO
TRIBUTARIO: Principios do Direito Tributdrio. Fontes do direito tribut6rio. LegislagSo tributdria:
conceito, vig6ncia, interpretaCao, inte8raeao, aplicageo. Competencia tribut6ria. Complrafia
Tributiria e Capacidade Tributiria. LimitaC6es ao poder de Tributar !munidades tribltiqlt
s.rylco sel.l autaEm P nANAcIDAoE
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lseng6es: noc6es gerais, instituigeo e extingao, vedag6es constitucionais e legais. friUutos. nogOes
Serais, espdcies, regras para instituiCeo vilida. lmpostos. Contribui9io de melhoria. Empr6stimos
Compulsorios. Contribuig6es. Taras: aspectos gerais, hip6teses de incidencia, requisitos de validade.
Taxas e preCos pdblicos. Obrigageo tributiria. LanCamento Tributirio. Formas de impugnag5o do

lancamento tributiirio. Cr6dito tributdrio. Causas de Suspensao, ExtinCao e Exclusao do Cr6dito
Tributirio. Garantias e Privil6gios. Administrageo Tribut6ria. Divida Ativa Tributdria. Certiddes
Negativas, Positivas e Positivas com Efeito de Negativa. Lei complementar ne 123/OO (SIMPLES).
Processo administrativo fiscal. Contencioso tributirio: ag6es do lisco contra o contribuinte; a96es
do contribuinte contra o Iisco; execugSo fiscal {Lei ns 6.830/80). C6di8o Tributirio Nacional. DtREITO
ADMINISTRATIVO: Principios do direito administrativo. Fontes do direito administrativo.
Administrag5o indireta. Controle da administragao indireta. Autarquias, ag6ncias e fundaC6es.
Empresas estatais: empresas piblicas e sociedades de economia mista. Cons6rcios pUblicos.
Contrato de rateio e de programa. Lei Federal n.e Lf.f17/05 e regulamentag6es. ConvCnios entre
entidades federativas. Acordos de cooperaeeo. Administrag;o direta. 6rg5os piblicos.
DesconcentraC5o e descentralizageo administrativa. CompetCncia administrativa. Terceiro setor
Poderes administrativos. Poder hierirquico e suas manifestag6es. Poder de policia. Competencia
regulamentar Decreto executivo. Regulamentos de execugSo; regulamentos de complementaeao
tdcnica; regulamentos impr6prios. Outros veiculos introdutores de normas abstratas: resoluC6es,
regimentos, portarias, instrug6es. ExtingSo dos regulamentos. Controle parlamentar e jurisdicional
dos re8ulamentos. Fatos e Atos administrativos. Noe6es Eerais de ato administrativo, classificaCeo,
requisitos de validade, m6rito e limites da discricionariedade. Formageo dos atos administrativos.
Vicios do ato administrativo. Nulidade, anulageo, revogag;o e convalidagao do ato administrativo.
Teoria dos motivos determinantes. Abuso de poder, excesso de poder e desvio de poder Contratos
administrativos: conceito, modalidades, caracteres juridicos, formagao, validade, extinCeo e
modificacao. Licita9So: conceito, modalidades e procedimentos. Dispensa e inexigibilidade. Pregao.
Registro de Preqos e Registro de cadastrais. Processo licitat6rio. Lei ne 8666/93 e alterag6es, Lei ne
L0.520/02 e demais disposig6es sobre pregSo eletr6nico; Lei Federal n.e 12.232/2010. contratos
administrativos. Conceito, natureza juridica. Peculiaridade e caracteristicas dos contratos
administrativos. Prazo e prorrogageo do contrato. Formalidades, instrumento contratual. Efic6cia.
Extineeo. Contratos administrativos e regime diferenciado de contratag6es (RDC). Diversas esp6cies
de contratos administrativos. Administraceo piblica locadora e locatrria. convenios administrativos.
Servicos pUblicos: pressupostos constitucionais, regime juridico, principios do servico pdblico,
usu6rio, titularidade. Serviso piblico de educaceo. Leifederal 9.394/95. ServiCo de saUde e direito
sanitdrio. Sistema 0nico de saide. Lei Federal n.e 8.080/90. Concessao, pe.miss:o e autorizaCao de
servico pUblico. Concessao de servico ptiblico: conceito, natureza juridica, direitos e deveres do
concession6rio e do poder concedente. LicitaEeo e contratos de concessao. Lei Federal n.E 8.987/95
Permiss:o e Autoriza9eo de serviCo piblico. Parcerias PUblico-Privadas. Bens piblicos. Utiliza9eo de
bens piblicos. Reversao dos bens piblicos. lntervenceo do Estado na Propriedade Privada: conceito,
limites e espdcies de interventao. Desapropriag5o: conceito, esp6cies, procedimentos, formas de
indenizaCso. Retrocesseo. Servid6es e ocupag6es administrativas. Requisigeo Administrativa.
Tombamento. Perdimento de Bens. Agentes pdblicos. Servidor Piblico. ReSime iuridico do servidor
p0blico estatutirio e empregado piblico ocupante de cargo em comissao. Direitos, deveres e
responsabilidades do servidor p blico. Est6gio probatorio. Perda do cargo ou funeao plil{la.
Processo administrativo, inqudrito e sindic6ncia. Responsabilidade Civil da administraeeo i$dt e
sdlgo 3.ct.l a{tacio traral{aooaoe
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indireta, por atos licitos

e

ilicitos. Responsabilidade civil pessoal dos agentes p0blicos.
ResponsabilizaCao administrativa e jurisdicional. Controle da administragao ptjblica interno e
externo. Controle jurisdicional: nog6es gerais, meios e instrumentos do controle jurisdicional,
limites. Controle pelo cidadao e pelo Minist6rio Piblico. tmprobidade administrativa. Poder de
policia e liberdades pliblicas. lmprobidade Administrativa - Lei Federal n.e 8.429192. 18. tei de
Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n.p 101/00. 19. Responsabilidade dos Prefeitos -

i

Decreto-Lei n.e 201/67. Acesso a informaCao no embito da Administrageo PIblica. Lei de Acesso
lnformaCao - Lei Federal n.e 12527120'17. DIREITO DO TRABALHO: Principios. Fontes. Aspectos
Constitucionais. lnterpretaCao e AplicagSo. Direito do Trabalho na AdministrdgSo Piblica. Relag,o
de Trabalho e Rela!eo de Emprego. Empregador e Empregado. Regime Celetista na Administra9:o
Priblica. Contrato temporirio. Contrato de Trabalho. Noqao. Caracteriza9eo. Modalidades. Efeitos.
Poderes. Elementos Essenciais e Acidentais. Nulidades. FormaCeo, Alteragao, SuspensSo e
lnterrupceo do contrato de trabalho. Contratos com o Estado. Responsabilidade. Salirio e
Remunera9ao. Protegeo. Equiparaeao. Desvio de FunCao. ExtinCSo do Contrato de Trabalho. Causas.
Modalidades. Efeitos. Justa causa. Estabilidade. Garantia do Emprego. FGTS. Aviso Pr6vio. Multas.
Estabilidade e Protegao contra a Despedida Arbitriria ou sem Justa Causa. FGTs. Garantias
provis6rias de empre8o. Terceiriza9ao. Responsabilidade na Terceirizaleo. DuraCeo do trabalho.
Horirio. Jornada. Horas Extras.lornadas especiais. lntervalos. Regime de Compensageo. Repousos
Remunerados em Geral. Fdrias. SeguranCa e lMedicina do Trabalho. Trabalho lnsalubre e Periculoso.
Ergonomia e Meio Ambiente de Trabalho. Normas Gerais e Especiais de Tutela do Trabalho. Proteceo
doTrabalho da Mulher. Proteeao a Maternidade. Prote9eo doTrabalho do Menor Rerponsabilidade
Civil-Trabalhista. Acidente de Trabalho. Assddio. lndenizagao por Dano Material, Moral e Estdtico.
Dano Coletivo. Prescrieao e Decadencia dos direitos trabalhistas e previdenci6rios. Direito Coletivo
do Trabalho. Conflitos Coletivos. Acordos e ConvenC6es Coletivas. Arbitragem e Mediageo.
OrSanizatEo Sindical. Principios. Unicidade Sindical. Receitas Sindicais. 5indicalizagSo dos Servidores
P blicos. Di.eito de Greve. Greve do Servidor Piblico. AplicaE5o dos direitos e deveres dos
trabalhadores gerais aos servidores pUblicos.

coNrE0Do

RE|-ACIONADO AO ESCOPO DE ATUACAO DO PAMNACTDADE: Capitulos

da Politica

Urbana da ConstituiCao Federal de 1988, artigos 182 e 183 e da Constituieao do Estado do Parand,
artiSos 150 a 153. Lei tederal ne 10.257/2007, denominada Estatuto da Cidade - diretrizes e
instrumentos, Plano Diretor Municipal, participag:o democr6tica. Conceitos de Acessibilidade
Universal e Mobilidade Urbana. Nova Agenda Urbana (NAU-ONU). Objetivos de Desenvolvimento
Sustentdvel (ODS-ONU). Objetivos de Desenvolvimento L,rbano 5ustentivel (ODUS-Ministdrio do
Desenvolvimento Regional). Lei Federal ne 13.089/2015 - Estatuto da Metrdpole - regides
metropolitanas, aglomerag6es urbanas e microrregi6es, funC6es p0blicas de interesse comum,
Plano de Desenvolvimento Urbano lntegrado. No96es bisicas sobre Cons6rcios Municipais e
Associac6es de Municipios. Conhecimentos sobre o PARANACIDADE - Lei Estadual ns 75.27L12m,G
e alterag6es. Lei estadual np 15.608/2007 - LicitaC6es.

J,l(
ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS
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Armazenamento de Dados: Sistemas de Armazenamento em Disco do Tipo Hibrido e All Flash. Niveis
de RAID. Sistemas de Armazenamento. procedimentos de Backup e de Restaurag6o de Dados. Tipos
de Backup. Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados: Conceitos, Arquiteturas e Fundamentos
de Administrageo de Bancos de dados SQLBase, postgreseL, Oracle, MySeL, SqL Server. NoSeL.
Objetos de Bancos de Dados. Processamento de Transac6es. Controle de Concorrancia e
RecuperaCeo. Extensible Markup Language (lvlodelos de 0ados Semi-estruturados. programageo
PL/SQL. Banco de Dados Orientado a Objetos. Solug6es de Suporte a Deciseo. BigData. projeto de
Bancos de Dados: Conceitos. Modelos de Dados. Modelos Entidade-Relacionamento, Orientado a
Objetos, Relacional e Objeto-Relacional. Modelagem de Dados. Modelagem Conceitual, L6gica e
Fisica. Normalizagio de Dados. lntegridade de Dados. Anilise e Projeto Orientados a Objetos (UML:
visao geral, modelos e diagramas). Linguagem SQL: Padrao e lmplementa96es Abrangidas.
lmplementag6es SQLBase, PostgresQl, Oracle Database Servet Microsoft SQL Server e MySQL
Server. Linguagem de Definieao de Dados. OtimizagSo de Oesempenho. Avaliageo e Transformagao
de Planos de Execueao de Consultas. CriagSo de lndices, Hash Tables e lndices para Conteudo nao
estruturado. Administrateo de Bancos de Dados: Sistemas de Ger6ncia de Bancos de Dados (SGBDs)
abrangidos: SQLBase, Postgresql, Oiacle Database Server, Microsoft SQL Server e MySQL Server.
Conceitos. Administraeao de Dados. Sistemas de Ge16ncia de Bancos de Dados. Diciondrio de Dados.
Objetos de Bancos de Dados. Usu6rios de Bancos de Dados. Algoritmos e Estruturas de Dados.
GerAncia de Recursos. Transag6es e Controle de Concorrencia. Recuperagao ap6s Falha. lnstalag5o
e Configungeo de lnstancias de SGBD5. Configuraleo de Processos e Estruturas Fisicas de
Armazenamento de Dados. Configura9eo de Estruturas LoSicas de Armazenamento de Dados.
Gercncia de SeguGnca. Usudrios e Grupos de Usuirios. Permiss6es de Objetos e de Sistema.
Auditoria de Bancos de Dados. Operaceo. lMonitoramento e OtimizaCSo de Desempenho de
lnstancias de SGBDs. ConfiguragSo e Operaceo de Eancos de Dados Distribuidos. 6. LGPD - Conceitos
bisicos e requisitos de implantaeSo. T. Decreto Estadual n'55.106/2021.

CoNTE0DO RELACTONADO AO ESCOPO DE ATUACAO DO PARANACIDADE: Capitulor da Politica
Urbana da Conrtitui9io Federal de 1988, artigos 182 e 183 e da Constituiceo do Estado do Parani,
artigos 150 a 153. Lei Federal ne 70.257 /2OOl, denominada Estatuto da Cidade - diretrizes e
instrumentos, Plano Diretor Municipal, participageo democritica. Conceitos de Acessibilidade
Universal e Mobilidade Urbana. Nova Agenda Urbana (NAU-ONU). Objetivos de Desenvolvimento
Sustentivel (ODS-ONU). Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentdvel (ODUS-Minindrio do
Desenvolvimento Regional), Lei Federal ne 13.089/2015 - Estatuto da Metr6pole - regi6es
metropolitanas, aglomerag6es urbanas e microrregi6es, fung6es piblicas de interesse comum,
Plano de Desenvolvimento Urbano lntegrado. Nog6es bisicas sobre Cons6rcios Municipais e

Arsociagoes de Municipios. Nocoes bdsicas de Direito Tributdrio: Obrigag6es tributeriat
Competencia tributiria, lmpostos da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipio. Limitac6es
Constitucionais ao Poder de Tributar, lmunidades Tributdrias, Cr6dito Tributiirio, ExecugSo Fiscrl.
Conhecimentos sobre o PARANACIDADE - Lei Estadual ne 15.211/2006 e alterag6es. Lei estadual ne
15.608/2007

-
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e Arquitetura de Computadores: Memorias, Unidades Centrais de processamento,
Barramento e Comunicac6es. Organizagao e tipos de Mem6ria. paralelismo e lvlultiprocessamento
(Arquiteturas SMP e NUMA). Arquiteturas Multicore e SMp Sistemas Operacionais: Conceito de
Processo e de Threads. Ger6ncia de Processador. Escalonamento, ComunicaCeo, Concorrencia e
Sincronizagao de Processos e threads. Gerenciamento de Mem6ria: Mem6ria Real e Mem6ria
Virtual, Paginagao, Segmentagao, segmentacao com paginacao e "Swap". Gerenciamento de
OrganizagSo

Dispositivos de Entrada/Saida. Alocageo de Recursos e Deadlocks. Sistemas de Arquivos: Usuirios,
Grupos, Diret6rios, Arquivos, Permissaes, Listas de Controle de Acesso, Companilhamento e
Seguranga. Tecnologias de Virtualizacao: Emuladores, Mdquinas Virtuais, VirtualizaCeo Assistida por
Hardware, VinualizacSo Completa e Paravirtualizag5o. Redes de Computadores: Redes e
Comunica9ao de Dados. Conceitos. Meios de TransmissSo. Classificacao e Topologia de Redes. Redes
de Lon8a Distancia. Redes Locais e Redes sem Fio. T6cnicas de Comutagao de Circuitos, Pacotes e
C6lulas. Projeto L6gico e Fisico de Redes de Computadores. Tecnologias de Transmisseo de Redes
Locais e de Longa Distancia. Elementos de lnterconexSo de Redes de Computadores. Redes Locais
Vinuais (V|-AN). Caracteristicrs dos Protocolos de Controle de Looping em Redes. Modelo de
Referoncia OSl. Arquitetura TCP/lP. Pilha de Protocolos TCP/lP Algoritmos e Protocolos de
Roteamento. Tdcnicas de Roteamento de Pacotes. Protocolo VRRP de Redundancia de Gateway
Default. Enderegamento lPv4 e lPv6, sub-rede, VLSM e SumarizaCeo de Rotas. Protocolos de
Transporte TCP e UDP Protocolos lPv4 e lPv6. Protocolos de AplicagEo da Pilha TCP/IP
Gerenciamento de Redes de Computadores. ServiCos de Voz sobre lP (VOIP) e de Videoconferencia
{Conceitos, Arquiteturas, Protocolos SlP, H.323, RTP e RTCP). Servi9os de Video On Demand e
Streaming de Video. Qualidade de Servico em Redes de Computadores. T6cnicas para OtimizaCao e
Controle de Banda. Priorizageo de Tr6fego. Sistemas Distribuidos: Coordenaleo e SincronizaCeo de
Processos. Exclusao Mitua. Comunicaceo entre Processos. Sistemas Operacionais Distribuidos.
Memoria Distribuida. Escalonamento Distribuido. Algoritmos Distribuidos. Objetos Distribuidos.
Servieos em Nuvem Computacional {Conceitos, Utiliza!5o, Modelos e Tipos de Nuvens). Tolerancia
a Falhas: Aplicag6es de Tolerancia a Falhas. Confiabilidade e Oisponibilidade. T6cnicas de Projeto.
Tolerancia a Falhas em Sistemas Distribuidos. Arquitetura de Sistemas Tolerantes a Falhas.
Armazenamento de Dados: 5istemas de Armazenamento em Disco do Tipo Hibrido e All Flash. Niveis
de RAID.sistemas de Armazenamento (DAS - Directed Attached Storage, NAs - Network Attached
storage, SAN - Storage Area Network). Sistemas de Armazenamento de Objetos (Object Store
System). Procedimentos de Backup e de RestauracSo de Dados. Tipos de Backup. Appliances de
Backup. Seguranta da lnformageo: Amea9as Digitais. Tipos de Ataques e de Vulnerabilidades.
Formas de Protegao. Objetivos da Seguranea da lnformaCeo. Controles e Politicas de Seguranga da
lnformaceo. classificagao e controle de Ativos de lnformagao, seguranea de Ambientes Fisicos e
L6gicos, Controles de Acesso, DetiniCao e lmplantaCSo e Geneo de Politicas de Se8uranca.
Planejamento, ldentificagao e Anilise de Riscos, Plano de Continuidade de NeSocio. Conceitos
B5sicos de Criptografia. Sistemas Criptogrdflcos Sim6tricos e Assimdtricos. Certifica9eo DiSital.
A5sinatura DiSital. lnfraestrutura de Chaves P0blicas. ICP-Brasil. AlSoritmos CriptoSrdficos (RSA, DES,
3DES e AES). Fun!6es de Hash (MD5 e SHA-1). Conceitos de Backup e RecuperagSo de Dados. Virus
de Computador e outros Malwares. SpoofinS, Phishing e Negaeeo de Servigo. Antivirus. Mecanismos
de Autenticageo de Rede (RADIUS, Kerberos, 802.1x). SeguranCa de Perimetro. SeguranCa deAes
sem Fio (EAB wEB WPA e wPA2). Vulnerabilidades do TCP/IP Vulnerabilidades de Aplicag6lhpp.
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seguranca na lnternet {Filtragem de pacotes, NAr, vpN baseada em rpsec, vpN u"reaaa ern ssr-),
Monitoramento e Andlise de Trifego (Sniffers, Traffic Shaping). GovernanEa de Tecnologia da
lnformaleo: Planejamento Enratdgico de Neg6cio. planejamento Estratdgico de Tecnologia da

lnformageo. Plano Diretor de lnformStica. Contratageo de Bens e Servicos de Tl (Agpectos
Especificos da Contrataceo de Bens e ServiCos de Tl, ElaboraCeo de projetos B6sicos para
Contratag5o de Bens e Servigos de Tl, Acompanhamento de Contratos de Tl. Tecnologias e Servigos
de Rede: Sistemas Operacionais de Rede Windows e Linux (lnstalaCao, ConfiguraEeo, Monito.ia e
An6lise de Desempenho). Administraceo Windows Server Administragao Linux. Sistema de
Virtualizageo de Servidores. Servigos de Terminal Remoto. Tecnologias de Servidores de AplicaqEo
(lnstalaqeo, Configura9eo, Admininrageo, Monitoramento e An6lise de Desempenho). Servidor de
Correio Eletr6nico (lnstalaqao, Configuragao, Administraqeo, Monitoria e An6lise de Desempenho).
ServiCos e Servidores de Rede (DHCP, DNS, etc). LGPD
Conceitos bjsicos e requisitos de
implantagao. 11. Decreto Estadual n" 56.706/202t.

-

coNTEUDo RELActoNADo Ao Escopo DE ATUACAo Do PARANAC|DADET capitutos da politica
Urbana da Constituigao Federalde 1988, artigos 182 e 183 e da Constituieao do Estado do parane,
artigos 150 a 153. Lei Federal ne L0.25712007, denominada Estatuto da Cidade - diretrizes e
instrumentos, Plano Diretor Municipal, panicipacio democrrtica. Conceitos de Acessibilidade
Universal e Mobilidade Urbana. Nova Agenda Urbana (NAU-ONU). Objetivos de Desenvolvimento
Sustent6vel (ODS-ONU). Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentivel (ODU5-Ministerio do
Desenvolvimento Regional). Lei Federal ne 13.089/2015 - Estatuto da Metr6pole - regioes
metropolitanas, a8lomeraeoes urbanas e microrregi6es, funE6es pdblicas de interesse comum,
Plano de Desenvolvimento Urbano lntegrado. Noe6es bdsicas sobre Consorcios Municipais e
Associac6es de Municipios. Nocdes bisicas de Direito Tributirio: ObrigaC6es tributirias,
CompetCncia tribut6ria, lmpostos da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipio. LimitaC6es
Constitucionais ao Poder de Tributar, lmunidades Tributdrias, Cr6dito TributSrio, Execugao Fiscal.
Conhecimentos sobre o PARANACIDADE
15.508/2007 - LicitaC6es.

-

Lei Estadual ne 15.21112006 e alterag6es. Lei estadual ns

ANALISIA DE DESENVOTVIMENTO DE SISTEMAS
Processos de software: Conceitos de ciclo de vida e ciclo de desenvolvimento, SCRU[r;

anilise

e

projeto estruturado. Orientageo a objetos: classes e objetos, mdtodo, heranea, polimorfismo,
interfaces, estados, pacotes e mensagens. Tedes de software e Teste Agil: Fundamentos, principios,
niveis, tipos, t6cnicas, priticas, processos, gerenciamento e ferramentas. Qualidade de software:
conformidade, tolerancia a falhas, interoperabilidade, usabilidade, acessibilidade, carga, integraceo,
unit6rio e automatizado. T6cnicas e linguagens de programageo: Estrutura de dados bisica (arrays,
pilhas, listas e filas) e algoritmos; Arquitetura de sistemas: cliente/servidor, multicamadas e
orientada a servigos (SOA); Web Services; Algoritmos de pesquisa e de ordenaCSo; PH? HTMt 5, cSS
3,lavascript, AJAX, jQuery; Delphi; OpenText Gupta Team Developer; Ferrdmentas de Gerencia de
Behavior-driven
lntegracao continua; Test-driven Development {TOo)
ConllBuragSo
REST,
SOAPr
(BDD);
Refactoring, DesiSn Patterns. Conceitos bdsicos e aplicag6es,
Development
e WSDL. Frontend Web:lavascript, l5ON, XML, JQuery, AngularJS, HTML5, CSS3, Websoc

e

e
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Application (5PA). Versionamento (GlT) e gerenciamento de depend6ncias de Cadigo externo
Gerencia de Projetos: Processos, grupos de processos e ireas de conhecimento. Gerenciamento de
processos de neg6cio. Modelagem de processos. T6cnicas de andlise de processo.
Desenho e
melhoria de processos. lntegrag5o de processos. Desenvolvimento para dispositivos m6veis nas
Plataformas iOS e Android: Conceitos. tDEs. [in8uagens de programaC;o. Aplicativos nativo, hibrido
e para web. PublicagSo de aplicativos nas lojas Google play Store e Apple Store. Lojas Corporativas.
Engenharia de Requisitos: t6cnicas de levantamento de requisitos; Casos de uso; Hist6ria de
usuiriosi Gerencia de requisitos; VerificagSo e validagao de requisitos; Requisitos funcionais e neo
funcionais. Engenharia de usabilidade: Conceitos b6sicos e aplicag6es. Bancos de dados.
Fundamentos de Modelos de Dados Relacionaisj Modelagem de dados e projeto de Bancos de
Dados; Modelo Conceitual, L6gico e Fisico, Diagramas. Dependancia Funcional, Normalizaceo,
Formas Normais. Dados abertos (Open Data): Conceitos. Bigdata: noE6es bisicas, conceitos, an6lise
de dados. Workflow e gerenciamento eletr6nico de documentos. Redes de computadores: TCp/tp e
programaCao de servigos de rede. Servigos em Nuvem Computacional (Conceitos, Utilizaceo,
Modelos e Tipos de Nuvens). Seguranga da informageo: Criptografia sim6trica e assimdtrica;
certiflcaCeo digital, assinatura di8ital e infraestrutura de chaves piblicas, tcp-8rasil. 14. tGpD
Conceitos bdsicos e requisitos de implantaeSo. 15. Decreto Estadualn'56.106/2021.
Page

-

coNTEtiDO RETACIONADO AO ESCOPO DE ATUAGO DO PAMNACTDADE: Capitutos da potitica
Urbana da ConstituigSo Federal de 1988, artigos 182 e 183 e da Conditligeo do Estado do Parani,
artiSos 150 a 153. Lei Federal ne 10.257 /2OO!, denominada Estatuto da Cidade - diretrizes e
instrumentos, Plano Diretor Municipal, participag:o democr6tica. Conceitos de Acessibilidade
Universal e Mobilidade Urbana. Nova Agenda Urbana (NAU-ONU). Objetivos de Desenvolvimento
Sustentdvel (ODS-ONU). Objetivos de Des€nvolvimento Urbano Sustentdvel (ODUS-Minist6rio do
Desenvolvimento Regional). Lei Federal ne 13.089/2015 - Estatuto da Metr6pole - regi6es
metropolitanas, aglomerag6es urbanas e microrregi6es, fung6es piblicar de interesse comum,
Plano de Desenvolvimento Urbano lntegrado. NoE6es b6sicas sobre Consorcios Municipais e
Associag6es de Municipios. No!5es bdsicas de Direito Tributirio: Obrigag6es tribut5rias,
Competencia tributdria, lmpostos da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipio. Limitag6es
Constitucionais ao Poder de Tributar, lmunidades Tributirias, Crddito Tribut6rio, Execuceo Fiscal.
Conhecimentos sobre o PARANACIDADE - tei Estadual ne 15.21U2006 e alterag6es. Lei estadual ns
15.508/2007 - LicitaC6es.
ARQUITETO E URBANISTA

Politica nacional de habitag5o e de desenvolvimento urbano: aspectos hist6ricos, instrumentos e
legislagao. Urbanismo e Meio Ambiente: conceito de Meio Ambiente; meio ambiente e
desenvolvimento - o desafio urbano, a degradaCeo ambiental e o desenvolvimento sustentdvel; a
qualidade ambiental nas cidades; conhecimentos sobre sistemas de gestSo da qualidade e
desenvolvimento tecnol6gico da construgSo civil e habitacional. Planeiamento Urbano e Regional:
conceitos brsicos, visao interdisciplinar e interfaces com o urbanismo. Evolugio do Planejamento
Urbano e Regional: aspectos metodologicos e processuais; os diferentes objetivos e pririi&ais
enfoques. Legislacao Urbana: CodiSo de Obras (Edilicio), Plano Diretor, uso e parcelamento
s.ryico
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Estatuto das Cidades - Lei ne tO.257, de tO de julho a" ZOOf. eqrf".entos
*.igos ,.U"no,
necessidades, adequaeeo, tipo, dimensionamento e localizag5o; controle do uso" e da ocupaCeo do
solo; servigos p(blicos; atribuiCeo dos poderes p0blicos; estrutura urbana; sistema vi6rio; projetos
de urbanizacao; loteamentos. Saneamento ambiental: abastecimento de dgua {captaCao, adug;o,
elevaeao, tratamento, preservaCeo e distribuiceo), esgotamento sanitirio (coleta, tratamento e
destinageo final), manejo de residuos s6lidos urbanos (coleta, limpeza p(blica, tratamento,
recicla8em e destina€o final), manejo de iguas pluviais urbanas. projetos e obras: noe6es sobre
resistancia dos materiai5; t6cnica de materiais e construg6es; instalac6es elEtricas e hid16ulicas.
Arquitetura e Urbanismo na pritica patrimonial: Andlise, aprovag5o e flscalizageo de projetos e/ou
obras em dreas sob protegeo patrimonial; ldentificag:o de bens imoveis ou sitios urbanos visando
sua preservagEo enquanto patrim6nio cultural; Levantamentos arquitet6nicos; Diagn6nico do
estado de conservageo; Projetos e conceitos bisicos de RestauraCeo; Proposta: metodologia,
justificativa conceitual, especificag6es t6cnicas; Obras de conservaceo, restauraceo e adaptacao em
edificios e em conjuntos urbanos tombados e seus entorno: Especificag6es tdcnicas; Orgamento e
composigao de custos. Hist6ria da arquitetura. lnform6tica aplicada Arquitetura (Auto Cad).
Fundamentos T6cnicos do Projeto. Desenho arquitet6nico (NBR 6492). A paisagem e o paisagismo.
Conforto ambiental da edificagSo e do meio urbano. NoE6es bisicas de sistemas construtivos e
processos construtivos. Nog6es bisicas de: topografla, mecanica dos solos, instalag6es el6tricas,
instalac6es hidrdulicas e sanit6rias. Materiais de construg6es: propriedades fisicas e quimicas dos
materiais, utilizatEo e t6cnicas de constru95o.

i

-

Lei Federal ns 10.098/2000 e alterag6es;
Normas Gerais de Acessibilidade - Decreto Federal ne 5.296/2004 e alteraC6es; . Estatuto da Pessoa
com Deficiencia
Lei Federal ns 13.145/2015 e alterac6es; Normas T6cnicas da ABNT de
Acessibilidade em Ediflcae6es e EspaCos PUblicos (NBR 9050:2020; NBR 16537:2016); . lmplantageo
de Rotas Acessiveis nas cidades.

ACESSIBILIDADE: Normas Gerais

de Acessibilidade

-

E REGIONAL: Estatuto da cidade - Lei Federal ne lO.257l2OO1 e
alterag6es; Parcelamento doSolo-Lei Fede'alne 6.766/7979 ealtera!6es; Estatuto da Metrdpole
- Lei Federal ne 13.089/2015 e alteraE6es; Agenda 2030 da oNU; Nova Agenda Urbanaj Politica
Nacional de Mobilidade Urbana - Lei Federal ns 12.587/2012 e alterac6es; Politica Nacional de
PLANEJAMENTO URBANO

-

Residuos solidos - Lei Federal ne 12.305/2010 e alterae6es; Politica Nacional de Meio Ambiente
Lei Federal n-o
Lei Federal ne 6.938/1981 e alterag6es; Politica Nacional de Saneamento Bisico
11.445/2007 e alterae6es; Politica Nacional de Proteeao e Defesa Civil- Lei Federal n-o 12.608/2012

-

alterac6es; Novo C6digo Florestal Brasileiro - Lei Federal ne 72.65L12O72 e alterag6es;
Desenvolvimento Urbano no Estado do Parand - Lei Estadual ne L5.22912006 e alterac6es;
conhecimentos sobre instrumentos tdcnico-legais aplicados ao planejamento urbano e regional
(plano diretor, plano de desenvolvimento urbano inte8rado, uso e ocupaleo do solo, sistema vi6rio,
codigo de obras, c6digo de posturas, perimetro urbano).

e

,l'tk

e Contratos de
Lei Federal ns
ne
8.556/1993
e
alterag6es;
obras e Servigos de Engenharia - Lei Federal
14.731/2021; Conhecimentos sobre o escopo de Termo de Referencia, Projeto Biisico e t7laagto
CoNTRATAeAO E EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Ucitag6es
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Executivo segundo a legislaCeo de licitag6es e contratos de obras e servigos de engenharia;
Conhecimentos sobre a Fiscalizageo da Execugao de Obras Piblicas.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANIsMO: Conhecimentos sobre mdtodos e t6cnicas de elaboracSo

e execuceo de projetos de arquitetura; Conhecimentos sobre m6todos e t6cnicas de elaboraceo e
execueao de projetos urbanisticos; Conhecimentos de disposie6es legais sobre 8lM no Brasil
Decreto Federal ne 10.306/2020; Conhecimentos tdcnicos sobre a metodologia BIM e utilizagSo de
ferramentas para desenvolvimento de projetos em BIM; Conhecimentos sobre Sistemas de
lnformag6es Geogrdficas - 5lG e ferramentas de geoprocessamento,

-

CONTE0DO RELACIONADO AO ESCOPO DE ATUACAO DO PARANACTDADE: Capitulos da Politica
Urbana da Constituigeo Federalde 1988, arti8os 182 e 183 e da ConstituigSo do Estado do Paran6.
artigos 150 a 153. Lei Federal ne 70.257 /2OOl, denominada Estatuto da Cidade - diretrizes e

instrumentos, Plano Diretor Municipal, participaCao democrdtica. Conceitos de Acessibilidade
Universal e lMobilidade Urbana. Nova Agenda Urbana (NAU-ONU). Objetivos de Desenvolvimento
Sustentdvel (ODS-ONU). Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustent6vel (ODUS-Minist6rio do
Desenvolvimento ReSional). Lei Federal ne 13.089/2015 - Estatuto da lvletr6pole - reSi6es
metropolitanas, aglomerag6es urbanas e microrregi6es, funC6es piblicas de interesse comum,
Plano de Desenvolvimento Urbano lntegrado. Nog6es bisicas sobre Cons6rcios Municipais e
tusociag6es de Municipios. Noe6es bdsicas de Direito Tributdrio: ObrigaC6es tributirias,
Competencia tributdria, lmpostos da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipio. LimitaE6es
Constitucionais ao Poder de Tributar, lmunidades T.ibut6rias, Cr6dito Tribut6rio, ExecuCSo Fiscal.
Conhecimentos sobre o PARANACIDADE - Lei Estadual ne 15.211/2006 e alteraC6es. Lei estadual ne
15.608/2007 - Licitag6es.
AsstsrENTE DE supoRTE TECNtco ADMtNtsrRATtvo

Administraceo Pdblica. Principios e Poderes da Administracao Piblica. Atos Administrativos.
Processo e procedimento administrativo. Licitaq6es. Contratos Administrativos. Servigos P blicos.
Servidores P0blicos. Redageo Oficial: principios, caracteristicas e qualidades, linguagem, digitagao
qualitativa - normas e recomendac6es, formas e pronomes de tratamento, fechos, identiflcageo do
signat6rio, express6es e vocibulos latinos de uso frequente, elementos de ortografia e gramitica,
padrao oficio, fax, correio eletrOnico, documentos (conceitos e definig6es, generalidades, tipos,
partes, apresentagSo. forma e estrutura, padronizaeao, diagramaCao). DocumentacSo e arquivo.
T6cnica Legislativa. Conhecimentos bdsicos sobre receita e despesa, empenho, balancetes e
demonstrativos de caixa. cuidados com o ambiente de trabalho, nog6es de seguranga do trabalho
e no96es de higiene do/no local de trabalho. Legislac,o em geral aplicivel ao cargo. Etica
profissional. conteidos relacionados com as atribuiC6es do cargo independente de referoncia
bibliogrdfica.

coNTE0oo RELActoNADo Ao EscoPo DE ATUACAo Do

PARANACIDADE:

capitulos da Politica

Urbana da ConstituigSo Federalde 1988, artigos 182 e 183 e da ConstituiCSo do Estado do Pgleld,

artigos 150 a 153. Lei Federal ne 10.25'l l2OOl, denominada Estatuto da cidade
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instrumentos, Plano Diretor Municipal, participaCao democritica. Conceitos de Acessibilidade
Universal e Mobilidade Urbana. Nova Agenda Urbana (NAU-ONU). Objetivos de Desenvolvimento
Sustentivel (ODS-ONU). Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustent6vel (ODUS-Minist6rio do
Desenvolvimento Regional). tei Federal np 13.089/2015 - Estatuto da Metrdpole - regi6es
metropolitanas, aglomeraedes urbanas e microrregi6es, fun!6es piblicas de interesse comum,
Plano de Desenvolvimento Urbano lntegrado. Not6es bisicas sobre Consorcios Municipais e
AssociaC6es de Municipios. Nog6es bdsicas de Direito Tributdrio: ObrigaC6es tributirias,
Competencia tributdria, lmpostos da Uni5o, Estados, Distrito Federal e Municipio. Limitac6es
Constitucionais ao Poder de Tributar, lmunidades Tributdrias, Crddito Tributdrio, Execugeo Fiscal.
Conhecimentos sobre o PARANACIDADE - Lei Estadual ne 15.211/2006 e alterag6es. Lei estadual ns
15.508/2007

-

LicitaCdes.

CONTADOR

DIREITO CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL: Dos direitos e Barantias fundamentais. Dos Municipios: a
criagao, incorporagSo, fus5o e desmembramento dos lvlunicipios. Da AdministragSo Piblica. Dos

Servidores P blicos. DisposiC6es constitucionais sobre tributageo e orcamento p0blico. DlRElTo
ADMINISTRATIVO: Administragao Piblica direta e indlreta. Principios do direito administrativo. Atos
administrativos. Licitafeo piblica. Contratos administrativos. Servigos p0blicos. Dominio PUblico
(Bens Piblicos). Responsabilidade Civil da administra9ao piblica. lmprobidade administrativa.
Servidores publicos. Agentes p blicos. Car8o, emprego e funeao. Regime juridico do servidor
DIREITO E PROCESSO TRIBUTARIO: Limitac6es Constitucionais ao Poder de Tributar lmunidades e
isenC6es. Principios Constitucionais Tributdrios. Conceito e ClassificagSo dos Tributos. Regras gerais
do C6digo Tributirio Nacional. Competencia tribut6ria. lmpostos. Taxas. Contribuiceo de melhoria.
Obriga9So tributdria. Cr6dito tributdrio. Administragao tributiria. Competencia Tributdria; Tributos
Municipais em Esp6cie; LanEamento Tributirio; ConstituiC:o do Cr6dito Tributirio; Prescrigeo e
Decadencia Tribut6ria; Elis;o e Evasio Fiscal; Poder de FiscalizaCSo; ObrigaCao Tribut6ria, Sujeito
Ativo e Passivo da Obriga9eo Tributiria, Responsabilidade Tributiria; Suspenseo da Exigibilidade do
Crddito Tributirio. ExtinCao do Crddito Tributiirio. Excluseo do Cr6dito Tributirio. Divida Ativa.
Certid6es Negativas; Simples Nacional; Processo Administrativo Tribut,rio. Processo Judicial
Tributdrio. ExecuCao Fiscal. C6digo Tributirio Municipal. Reparticeo das receitas tributdrias.
Federalismo fiscal. Despesa piblica: conceito, classificageo e caracteristicas. Despesas obriSat6rias,
constitucionais, legais e facultativas. Despesas com pessoal (Condituigeo Federal de 1988 e Lei de
Responsabilidade Fiscal). Or9amento Piblico: conceito, origem, regime juridico do orgamento
p0blico, Direito Constitucional orlamentirio, principios orcament6rios. Leis orgament6rias: Plano
Plurianual, Lei de Diretrizes Oreamentdrias, Lei Orgamentdria Anual. O orCamento piblico na Lei n.
4.320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tramitaqao legislativa do orgamento piblico.
Fiscalizacao flnanceira e orEamentdria: tipos de controlei controle interno e externo. Transferencias
voluntarias. Regime Juridico dos Precat6rios judiciais. Tribunais de Contas: competancia dos
Tribunais de Contas, organizageo e fun(;o.
CONTABILIDADE GERAL E AVANCADA: Principios, convenCSes e postulados contdbeis.

PatriqliAio
patramoniais (Ativo,
(Atlvo, PPi3riYC e
mensuragao dos itens patrimoniais
istro, estrutura e mensurag:o
sic5o, conceitos, registro,
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Patrim6nio Liquido). Fatos cont6beis e respectiu"s ,uri"96es p-tri.on i"ir. BaGn.eG d" Verif,."g5o
ApuracSo de Resultados. Escriturageo de operag6es tipicas. Livros de escrituragao:
diirio e razao.
SistematizaCao e contabilizageo das operaq6es comerciais. Estoques e custo das vendas:
conceito,
cilculo. apurag5o, contabilizaceo, crit6rios e mdtodos de avaliagao. provis6es Ativas e passivas:

conceito, cdlculo e contabilizagao. Depreciagao, amortizageo e exaustao: conceito, cdlculo e
contabilizaCeo. Grupos de contas patrimoniais conforme Lei Fede.al ne 6.404/1976 e alterae6es
posteriores. Elaboragio, anilise, interpreta(ao e obrigatoriedade das demonstrac6es cont6beis.
BalanEo Patrimonial Demonstragso do resultado do exercicio. Demonstrageo de lucros ou prejuizos
acumulados. Demonstrageo das Mutae6es do patrimonio Liquido. Demonstragio dos Fluxos de
Caixa. Notas Explicativas as demonstracdes cont6beis. Fung6es da contabilidade de curtos,
financeira e gerencial. Sistemas e mdtodos de Custeio: conceitos, cdlculos, mensurageo e
contabilizaeao. Anilise venical e horizontal (Mensuragao de ativos e passivos). processos de
incorporagio, fusao, ciseo e extingeo de empresas: conceitos legais, societdrios, contibeis e fiscais.
ReduCSo ao valor recuperdvel de ativos. MensuraCeo do valorjusto. Ajuste a valor presente.

objeto, campo de aplicag,o, objetivos e funceo social.
Principios de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor piblico
emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Lei Federal ne 4.32017964 e alterae6es
posteriores. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00). Receita Piblica: conceito, classificag;o,
receita oreamentiria, receita extraoreamentiria, receita intraorgamentdria, previseo, lancamento,
arrecadagSo, recolhimento, contabilizageo. Receita de divida ativa. Despesa P0blica: conceito,
classificaCao, despesa orgamentdria, despesa extraoreamentiria, despesa intraorCamentiria,
CONTABILIDADE PIBL|CA: Conceito,

fixagao, empenho, liquidaCSo, pagamento. Restos a pagar ou residuos passivos. PatrimOnio Priblico:

Conceito e composi9eo, Bens piblicos, variag6es patrimoniais. Demonstrae6es Contibeis Aplicadas
ao Setor Piblico. Conceitos. Aspectos tegais. Estrutura. ElaboraCeo e Anilise. Balangos
Orgamentirio, Financeiro, Patrimonial, Demonstrateo das Varia!6es Patrimoniais. Lei 8666/93 (tei
de ticitac6es) e suas alteracoes. Lei 10520/02 (pregao presencial)e suas alterag6es. Plano de Contas
Aplicado ao Setor P0blico (PCASP): Conceito, Objetivo e Estrutura.

coNTE0Do RELActoNADo Ao EscoPo DE ATUACAo Do PARANACTDADE: capitulos da politica
Urbana da ConstituiCao Federal de 1988, artiSos 182 e 183 e da Constituigao do Estado do Parani,
anigos 150 a 153. Lei Federal ne 10.257 /2@7, denominada Estatuto da Cidade - diretrizes e
instrumentos, Plano Diretor Municipal, participaCSo democrdtica. Conceitos de Acessibilidade
Universal e Mobilidade Urbana. Nova ABenda Urbana (NAU-ONU). Objetivos de Desenvolvimento
Sustentdvel (ODS-ONU). Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentdvel (ODUS-Ministerio do
Desenvolvimento Regional). Lei Federal ne 13.089/2015 - Estatuto da Metr6pole - regi6es
metropolitanas. aglomerag6es urbanas e microrregi6es, fung6es priblicas de interesse comum,
Plano de Desenvolvimento Urbano lntegrado. NoCOes bdsicas sobre Cons6rcios Municipais e
Associag6es de Municipios. Conhecimentos sobre o PARANACIDADE - Lei Estadual ne 15.21U2006
e alterac6es. Leiestadual ne 15.608/2007 - Licitae6es.
ECONOMISTA
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Andlise lMicroecon6mica. Teoria do consumidor Teoria Elementar do Funcionamento do Mercado.
Elasticidades. Teoria da Firma: Produgio e Firma. Estruturas de Mercado: concorrencia perfeita,

Monop6lio, Concorrencia monopolista, Oligop6lio. Organizageo tndustrial. Formaceo de pregos.
MaximizaCeo de Lucros. Poder de Mercado e Estratdgia Competitiva. Mercado para fatores de
produCEo. Equilibrio geral e EficiCncia Econ6mica. Teoria do Bem-estar. Mercados com informagao
assim6trica. Teoria dos jogos, equilibrio de Nash e estrat6gia competitiva. RegulagAo Econ6mica:

teoria da agencia. Anilise Macroeconomica. Contabilidade nacional. Definigao das p.incipais
varidveis, varidveis de fluxo, varirveis de estoque, variivel nominal e real. Consumo, poupanga e
investimento. Oferta agregada. Demanda agregada. Economia monetdria. Demanda e Oferta de
Moeda. Moeda, Taxas de cambio e juros. tnflaEso e Desemprego. O setor externo. politicas
macroecon6micas em economia aberta. Determinag;o da renda e estabilizageo. No96es sobre as
teorias e modelos de crescimento econ6mico e ciclos econ6micos. Economia do Setor pdblico.
Fun!6es econ6micas do governo. Eens priblicos e externalidades. Receita piblica e os impostos.
Fung6es econ6micas dos impostos. Categorias de tributa9eo. Principios de tributaeao. Efeitos da
politica tributiria sobre as unidades econ6micas, demanda, poupanea e investimentos. Gastos
Piblicos. OrCamento. Curva de Laffer Sistema Tributdrio Brasileiro. Lei de responsabilidade fiscal.
Projetos de lnvestimento e lnstrumentos de avaiiagSo econ6mica de serviCos da saide. AvaliagSo
de projetos de investimento sob ponto de vista privado e sob ponto de vi5ta social. Estudo de
viabilidade. Estudo de mercado. Valor do dinheiro no tempo, equivalencia de valores no tempo, tara
efetiva. Fluxos de caixa, taxa minima de aceitacao, taxa de desconto. Planos de financiamento.
Anilise do ponto de equilibrio e efeitos da alavancagem. AvaliaEao de alternativas de lnvestimento.
Mdtodos de decisSo de investimento. Hip6teses subjacentes aos mitodos de avaliageo. An6lise do
risco em projetos de investimento. Beneficio/custo social. lnstrumentos de avaliae5o econ6mica de
serviqos da saide: anilise-custo beneficio, an6lise custo-efetividade, andlise cuno-utilidade.
Planejamento Estratdgico. Conceito de planejamento estrat6gico. Metodologia de elaboragio e
implementageo do planejamento estrat6gico. Diagn6stico estrat6gico, andlise erterna, an6lise
interna. Projetos e Planos de agao. Nogoes bisicas de estatistica. construceo de indices simples.
connrugao de indice aBregado de prelos. Nimeros indices. Precos relativos. Mudanga do periodobase. [ndice de pregos. Medidas de tendencia central, medidas de dispersao, covariancia,
correla€o. Noc6es de distribuigao de probabilidades. Testes de hipoteses. Propriedades da
variencia. Ajustamento de curvas e mdtodo de minimos quadrados. An,lise de regress;o e
correlagio. OrCamento Piblico: conceito Beral, ciclo orCamentirio, exercicio financeiro, principios,
suas divis6es e mecanismos retificadores, Processo orgamentirio, Planejamento, Plano Plurianual
(PPA), Lei de Diretrizes OrCamentirias (LDO), Lei Orgament6ria Anual (LOA), Classificacao
Principios Orgamentirios. Proposta Orcamentdria, Planejamento,
Orgament6ria, Sistema
ProgramacSo e ExecucSo do Orgamento. QualificacSo e capacitaqeo das equipes dos diversos
componentes de atencao a sa[de, com incorporagio de conteido especificos, comuns e afins, nos
processos formativos e nas estratdgias de educaCSo permanente.

e

CoNTE0DO RELACTONADO AO ESCOPO DE ATUACAO DO PARANACIDADE: Capitulos da Politica
Urbana da Constitui9so Federalde 1988, artiSos 182 e 183 e da Condituigeo do Estado do Paran6,
e
arti8os 150 a 153. Lei Federal ne lO.257l2OO7, denominada Estatuto da Cidade de
Acessilllue
instrumentos, Plano Diretor Municipal, participaq5o democritica. Conceitos
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Universal e Mobilidade Urbana. Nova Agenda Urbana (NAU-ONU). Objetivos de Desenvolvimento
sustentivel (oDs-oNU). objetivos de Desenvolvimento urbano sustentivel (oDUs-Minist6rio do
Desenvolvimento Regional). Lei Federal ne 13.089/2015 - Estatuto da Metr6pole - regi6es
metropolitanas, aglomerag6es urbanas e microrregi6es, funC6es piblicas de interesse comum,
Plano de Desenvolvimento Urbano lnteg.ado. No96es bdsicas sobre Cons6rcios Municipais e
Associae6es de Municipios. Nog6es bjsicas de Direito Tributirio: Obriga96es tributjrias,
CompetOncia tributiria, lmpostos da Uni;o, Estados, Distrito Federal e N,4unicipio. Limita96es
Constitucionais ao Poder de Tributar, lmunidades Tributerias, Crddito Tributdrio. ExecuCao Fiscal.
Conhecimentos sobre o PARANACIDADE - Lei Estadual ne 15.211/2006 e alterag6es. Lei estadual ne
15.608/2007 - LicitaC6es.
ENGENHEIRO AMBIENTAL

Politica Nacional do lvleio Ambiente, objeto, finalidade, instrumentos, SISNAMA e seus 6rgEos
integrantes. Lei ns 6.938/1981. CONAMA - Conselho Nacional de Nreio Ambiente. Resolug6es
CONAIMA. Lei dos Crimes Ambientais - Lei ne 9.605/1998. Normas de seguranCa e mecanismos de
fiscalizagio de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados - OGM e seus
derivados. Conselho Nacional de Biosse8uranga - CNBS. Comissao T6cnica Nacional de
Eiosse8uranga - CTNBio. Politica Nacional de Biosseguranga - PNB. Lei ne U.105/2005.
Licenciamento Ambiental. Tipos de Licenciamentos. Processo de licenciamento. Licenea pr6via.
Licenca de instalaeeo. Licenqa de opeogao. Licenea ambiental para fins especificos. Estudo de
lmpacto Ambiental. Base constitucional. Conceito de meio ambiente e de impado ambiental.
Definigdes legais. Requisitos do ElA. Relatorio de lmpacto Ambiental - RIMA. Recursos hidricos.
Hidrologia. Ciclo hidrol6gico. Ealango hidrico. Lei das ABuas - Lei ne 9.433/7997. Diretrizes Nacionais
para o saneamento bisico e Politica Federal de saneamento b6sico. tei nq 11.445/2007. Parametros
de qualidade da igua e para controle lanCamento de efluentes. Padr6es de potabilidade da igua.
lmpactos da falta de saneamento na saride da populageo. Parasitologia ambiental. Sistemas de
abastecimento de igua. Principais partes e suas fung6es. Tratamento de dgua: principais tipos e
fung6es dos componentes das unidades de tratamento de ;gua. Projetos de sistemas de
abastecimento de ,gua: diagn6stico, estudo de viabilidade t6cnica e de concep!5o e principais
paremetros de dimensionamento. solug6es alternativas e 5implificadas de sistemas de
abastecimento de dgua. Sistema de Esgotamento e suas funCOes. Tratamento de esgoto: principais
tipos. Projetos de esgotamento sanitirio: diagn6nico, estudo de viabilidade t6cnica e de concepleo
e principais paremetros de dimensionamento. Sinemas simplificados de coleta, tratamento e
destinagSo de esgoto sanitirio. Solug6es individuais de es8otamento sanitirio. Drenagem e manejo
de iguas urbanas: Projetos de sistemas de drenagem. Principais partes constituintes de um sistema
de drenagem e suas fung6es: diagn6stico, estudo de viabilidade t6cnica e de concepq:o e principais
parametros de dimensionamento. Residuos 56lidos. Classificagao de Residuos S6lidos. Sinemas de
residuos s6lidos urbanos e limpeza p0blica: principais partes constituintes e suas fune6es. Tipos de
tratamento e disposieeo final de residuos s6lidos urbanos. sistemas simpliflcados de limpeza urbana
e residuos s6lidos urbanos. Projetos de sistemas de residuos s6lidos urbanos: principais parametros
de dimensionamento. Politica Nacional de Residuos 56lidos - Lei ne 12.305/2010. Classif!!L.ao,
apliciveis aos Residuos S6lidos dos Servigos de Saide. Sustentaflide
teo e lesis
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ambiental e contratacoes sustent6veis na atividade priblica. Qualificageo e capacitageo das equipes
dos diversos componentes de atengeo a sadde, com incorporag:o de conteudo especificos, comuns
e afins, nos processos formativos e nas estrat6gias de educateo permanente.
CoNTRATAGO E EXECUCAO DE OBRAS E SERV|COS DE ENGENHARTA: Licitag6es e Contratos de
Obras e Servicos de En8enharia
Lei Federal ne 8.665/1993 e alteragoes; Lei Federal ne
M.l33/2027; Conhecimentos sobre o escopo de Termo de Referoncia, Projeto Bdsico e projeto
Executivo segundo a legislagEo de licitac6es e contratos de obras e servigos de engenharia;
Conhecimentos sobre a FiscalizaCeo da Execueao de Obras PUblicas.

-

coNTEtJDo RELActoNADo Ao EsCOpo DE ATUACAo Do PAMNAC|DADE: capitutos da politica
Urbana da Constitui9So Federal de 1988, aniSos 182 e 183 e da ConstituiCSo do Estado do Paran6,
anigos 150 a 153. Lei Federal ne fO.257l2OO7, denominada Estatuto da Cidade - diretrizes e
instrumentos, Plano Diretor Municipal, participaCeo democrdtica. Conceitos de Acessibilidade
Universal e Mobilidade Urbana. Nova Agenda Urbana (NAU-ONU). Objetivos de Desenvolvimento
Sustentdvel (ODS-ONU). Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentivel (ODUS-Minist6rio do
Desenvolvimento Regional). Lei Federal ns 13.089/2015 - Estatuto da Metr6pole - regi6es
metropolitanas, aglomerae6es urbanas e microrregi6es, func6es p0blicas de interesse comum,
Plano de Desenvolvimento Urbano lntegrado. No9oes bisicas sobre Cons6rcios Municipais e
Associac6es de Municipios. Noe6es bisicas de Direito Tributirio: ObrigaC6es tributirias,
Competancia tributiria, lmpostos da Unieo, Enados, Distrito Federal e Municipio. LimitaC6es
Constitucionais ao Poder de TributaC lmunidades Tribut6rias, Crddito Tribut6rio, ExecuCSo Fiscal.
Conhecimentos sobre o PARANACIDADE - tei Estadual ne 15.211/2005 e alterag6es. Lei estadual ne
15.608/2007 - LicitaC6es.
ENGENHEIRO CIVIL

Topografia: Planimetria, Altimetria e Desenho Topogrifico. Mecenica dos Solos: Fundamentos de
Geologia, Caraderiza9ao e Comportamento dos Solos, AplicaC6es em Obras de Terra, Funda9des.
Subterraneos,
Hidrologia: Ciclo Hidrol6gico, Precipita!5o, Recursos Hidricos 5uperficiais
EvaporaCeo. Hidrdulica: Escoamento em Condutos Forcados e Canais, Hidrometria. Teoria das
Estruturas: Morfologia das Estruturas, lsostdtica, Principios de Hiperestdtica. Materiais de
Construgio Civil: Elementos de Ciencias dos Materiais, Tecnologia dos N,lateriais de Construeao Civil.
Sistemas Estruturais: Estruturas de Concreto, Estruturas lMetalicas, Estruturas de Madeiras.
Transportes: Estradas, T6cnica e Economia dos Transportes. Saneamento Bdsico: Abastecimento de
Agua, Sistemas de Esgotos, lnstalae6es Hidraulicas e Saniti.ias. Construe5o Civil: Tecnologia da
Construceo Civil, Planeiamento e Controle das Construe6es.

e

e Contratos de
Obras e Servicos de Engenharia - Lei Federal ns 8.666/1993 e alteraC6es; Lei Federal ne
L4.L33/202L Conhecimentos sobre o escopo de Termo de ReferCncia, Projeto Bisico e Projeto
Executivo segundo a legislageo de licitac6es e contratos de obras e servigos de engenharia;

CoNTRATACAO E EXECUGO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Ucita!6es

conhecimentos sobre a Fiscalizagao da ExecuCeo de obras P0blicas.
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coNTEtjDO RELACTONADO AO ESCOPO DE ATUACAO DO PARANACTDADE: Capitulos da potitica
Urbana da Constituigeo Federal de 1988, artigos 182 e 183 e da Constituiqeo do Estado do parand,
artigos 150 a 153. Lei Federal ne L0.257 /2007, denominada Estatuto da Cidade - diretrires e
instrumentos, Plano Diretor Municipal, participagao democr6tica. Conceitos de Acessibilidade
Universal e lMobilidade Urbana. Nova Agenda Urbana (NAU-ONU). Objetivos de Desenvolvimento
Sustentdvel (ODS-ONU). Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustenuvel (ODUS-Minist6rio do
Desenvolvimento Regional). Lei Federal ne 13.089/2015 - Estatuto da Metr6pole - regi6es
metropolitanas, a8lomerae6es urbanas e microrregi6es, fun!6es p blicas de interesse comum,
Plano de Desenvolvimento Urbano lntegrado. Nogoes bdsicas sobre Cons6rcios Municipais e
tusociag6es de Municipios. Nog6es bdsicas de Direito Tributirio: Obrigag6es tribut6rias,
Competancia tributiria, lmpostos da Unieo, Estados, Distrito Federal e Municipio. Limitag6es
Constitucionais ao Poder de lributar, lmunidades Tributdrias, Cr6dito Tributdrio, Execueeo Fiscal.
Conhecimentos sobre o PARANACIDADE - Lei Estadual nq 15.211/2006 e alterag6es. Lei estadual ne
15.508/2007 - Licitae6es.
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Andlise de circuitos el6tricos CC e CA (monof6sicos e trif6sicos). lnstalaC6es eldtricas de m6dia e alta

tensSo. Transformadores: aspectos construtivos. Transformadores em circuitos trifisicos.
Conversores CA-CC. lnversores. Baterias e no-breaks. Controle de sistemas eldtricos industriais.
Disjuntores, rel6s e fusiveis. Rede de transmisseo e subtransmisseo. Rede de distribuiCao. Prote9ao
de sistemas el6tricos de pot6ncia. Transformadores de Pot6ncia (TP's). Transformadores de Corrente
(TC's). Tipos de faltas. PotOncia transmitida. Fornecimento de energia eldtrica. Dimensionamento
eldtrico e mecanico de redes de distribuigao. Manobra. Smart Grid. Protegao de transformadores,
barramentos e linhas de transmissao. Aterramento de equipamentos. Sistemas de protegao contra
descargas atmosf6ricas (SPDA). Equipamentos de proteeao individual e coletiva. Ergonomia.
Preveng;o de riscos ambientais. Acionamentos El6tricos: Acionamento de motores eldtricos.
Circuitos de comando e sistemas de controle. controladores l6gicos programiveis e relds l6gicos
programiveis. Circuitos El6tricos: Corrente e tensSo, resist6ncia, lei de ohm, pot6ncia e energia.
Circuitos em s6rie e paralelo. Mdtodos de andlise em Cc e Ca. Teoremas de an6lise de circuitos em
Cc e Ca. Capacitores, indutores e resistores. Correntes e tens6es alternadas senoidais. Potencia
ativa, reativa e aparente, fasores e sistemas trifisicos. lMiquinas El6tricas: circuitos magn6ticos.
potencial.
Transformadores monofdsicos
trifdsicos. Transformadores de corrente
Funcionamento, caracteristicas de desempenho, aplicag6es e ensaios de motores de indu9eo.
Materiais El6tricos: Caracteristicas de materiais condutores, semicondutores, diel6tricos e
magn6ticos. Propriedades mecanicas e el6tricas dos materiais. NBR 5410: lnstalacOes el6tricas
prediais. Diagramas de representagao (unifilares e multifilares). Critdrios de dimensionamento de
condutores. Dimensionamento de circuitos, eletrodutos e dispositivos de prote9ao. Proteeao de
sistemas SPDA. Nog6es de Equipamentos
sobre correntes, esquemas de aterramento
EletromecAnicos: Disjuntores, seccionadores, e transformadores para instrumentos. Reguladores de
tensao {bancos de capacitores e reatores). Nog6es de Subestac6es: Finalidade e arranjos de
subestag6es. lnsercSo da mesma no sistema el6trico. Transformadores, chaves seccionll8lls,
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quadros de distribuiCao e protegeo de circuitos. Grupos geradores diesel/el6tricos. N R 1O: Seguran9a
em instalageo e servigos el6tricos. Sistemas de proteg5o contra descargas atmosf6ricas (SPDA):
ProtegSo contra contatos indiretos, Aterramento de equipamentos. Sistemas de aterramento da
rede eldtrica. Elementos de uma malha de aterramento e tipos de para-raios. E ainda todos os
conteUdos tratados nas referencias definidas no programa para esse cargo.
EFICIENCIA ENERGETTCA: Resolugeo Normativa ANEEL 929/2021: Estabelece a forma de
operacionalizaCeo do recolhimento a Conta de Desenvolvimento Energdtico CDE; Resolu9ao
Normativa ANEEL 920/202!: Aprcua os Procedimentos do programa de Eficioncia Ene.g6tica
PROPEE; Resolue5o Normativa ANEEL 714
20].61 Aprimora a regulamentaeEo que trata dos

-

-

/

contratos firmados pelas distribuidoras com os consumidores; ResolueSo Normativa ANEEL
6822015: Altera a ResolucSo Normativa ns 482, de 17 de abril de 2012, e os M6dulos 1e 3 dos
Procedimentos de Distribuigao - PRODIST; Resolu9eo Normativa AN EEL ns 482/2012 - estabelece as
condi9Ses gerais para o acesso de microgeraCao e minigeraE;o distribuida aos sistemas de
distribuigao de energia el6trica, o sistema de compensag:o de energia eldtricaj NBR ISO 5O.OO2/2O14 - Diagn6stico Energdtico - Requisitos; NTC 905200/2018 - Acesso de Micro e
MinigeraCao Dinribuida ao Sistema da COPET (com compensaCSo de energia); ABNT NBR
10899/2013 - Energia rolar fotovoltaica - Terminologia; ABNT NBR 11704/2008: Sistemas
fotovoltaicos - Classificaleo; ABNT NBR 11876/2010: Sistemas fotovoltaicos - Especificag60; ABNT
NBR 16149/2013: Sistemas Fotovoltaicos (FV)- Caracteristicas da interface de conexeo com a rede
eldtrica de distribuic;o; ABNT NBR L6L5O/20131Sistemas Fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da
interface de conex5o com a rede el6trica de distribuigao - Procedimento de ensaio de conformidade;
ABNT - NBR L6274/2074 - Sistemas fotovoltaicos conectados i rede: Requisitos minimos para
documentaCao, ensaios de comissionamento, inspeCao e avaliaeeo de desempenho; ABNT NBR IEC
61643-1: Dispositivos de protegeo contra surtos em baixa tensSo. Parte 1: Dispositivos de proteCSo
conectados a sistemas de distribuicao de energia de baixa tenseo - Requisitos de desempenho e
m6todos de ensaio; ABNT NBR IEC 52116/2012: Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para
inversores de sistemas fotovoltaicos conectados rede eldtrica; Portaria INMETRO @4/2071
RTACoo1652: Revis;o dos requisitos de avalizaC,o da conformidade para sistemas e equipamentos
para energia fotovoltaica outras providencias; EDP PlDT.PDN.03.14.012: Conexeo de
microgeradores ao sistema de distribuido em baixa tenseo; Selo PROCEL de Economia de Energia.

;

-

e

pan
lluminag;o Piblica -

tLUMINACAO PtiELlCAt Poftaia ne 20/2OL7 do INMETRO - Regulamento T6cnico da Qualidade

Luminirias para lluminageo Piblica Viiiria; ABNT

-

NBR 5LOU2OI8

-

Procedimento.
PRoJETo DE ENGENHARIA ELETRICA: conhecimentos sobre m6todos e tdcnicas de elaboracao e
execucSo de projetos eldtricos de edificagdes e infraestrutura urbana; ABNT NBR 14039/2005:
lnnalaC6es eldtricas ern m6dia tensao; ABNT NBR 5410/2004: lnstalag6es el6tricas em baixa tensSo;
ABNT NBR 5419/2015: Protegeo de estruturas contra descargas atmosf6ricas.

e Contratos de
Obras e Servi9os de Engenharia - Lei Federal ns 8.656/1993 e alterag6es; Lei Fedtlllne
14.133/2021; Conhecimentos sobre o escopo de Termo de Refercncia, Projeto Bisico e IEEo
CoNTRATACAO E EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Licitaq6es

s.alco lcl.l Act6 e PAnANACIOADE.
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Executivo segundo a legislagSo de licitaeoes e contratos de obras e servieos de engenhari4
Conhecimentos sobre a Fi5calizag6o da Execueao de Obras prblicas.
coNTEUDO RETACTONADO AO ESCOPO DE ATUACAO DO PAMNACTDADE: Capitulos da politica
Urbana da Constituicio Federalde 1988, artigos 182 e 183 e da ConstituiCeo do Estado do paran6,
artigos 150 a 153. Lei Fede.al te L0.257 /2007, denominada Estatuto da Cidade - diretrizes e
instrumentos, Plano Diretor Municipal, participaCao democritica. Conceitos de Acessibilidade
Universal e Mobilidade Urbana. Nova Agenda Urbana (NAU-ONU). Objetivos de Desenvolvimento
Su5tentdvel (ODS-ONU). Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentivel (ODUS-Minist6rio do
Desenvolvimento Regional). Lei Federal ne 13.089/2015 - Estatuto da Metrdpole - regi6es
metropolitanas, aglomeraC6es urbanas e microrregi6es, func6es priblicas de interesse comum,
Plano de Desenvolvimento Urbano lntegrado. Nog6es b;sicas sobre Cons6rcios Municipais e
AssociaC6es de Municipios. NoE6es b6sicas de Direito Tribut6rioi ObrigaC6es tributdrias,
Competencia tribut,ria, lmpostos da Unieo, Estados, Distrito Federal e Municipio. Limitac6es
Constitucionais ao Poder de Tributar, lmunidades Tributdrias, Crddito Tribut5rio, ExecuCeo Fiscal.
Conhecimentos sobre o PARANACIDADE - Lei Estadual ne 15.211/2006 e alterag6es, Lei estadual ne
15.608/2007 - LicitaC6es.
ENGtNHETRo MECANrco

e lr,lassa - Condug;o do Calor: ConduCao do calor em regime
permanente; Condugao do calor com geracSo; ConduCao do calor em regime transiente. - ConvecaEo
do Calor: ConvecAeo do calor em escoamentos externos; ConvecaEo do calor em escoamentos
internos; Conveclao natural. - Radiag:o T6rmica: Conceitos fundamentais; Processos e grandezas;
Radiaceo de corpo negro; Propriedades radiantes das superficies reais; Trocas radiantes entre
superficies em cavidades. - Trocadores de Calor Area Termodinamica - 1a Lei da Termodinemica:
Conceitos importantes: trabalho, energia, entalpia; Balaneo de energia para sistemas fechados;
BalanCo de energia para volumes de controle. Modelo de gis ideal; Propriedades termodin5micas.
2a tei da TermodinAmica: lrreversibilidades; 2a Lei da Termodinamica aplicada a Ciclos
Termodin6micos; Ciclo de Carnot. - Ciclos Termodinamicos. - Sistemas de PotCncia a Vapor: Ciclo de
Rankine; Superaquecimento e reaquecimento; Ciclo de potencia a vapor regenerativo. - Sistemas de
Potencia de Refrigeracao: Sistemas de refrigeraeao a vapor e bomba de calor; Fluidos de trabalho
para sistemas de potoncia e de refrigeraCao a vapor - Sistemas de Potencia a g6s: Motores de
Combusteo lnterna: terminologia e conceitos bdsicos; Ciclo Otto de ar padreo; Ciclo Diesel de ar
padrSo; Ciclo Brayton de ar padrio. Area ClimatizaE;o e RefrigeraEeo - Sistemas de AVAC. Psicrometria para avaliac6es de AVAC. - Conlono t6rmico - Qualidade do ar. - Cargas de aquecimento
e de resfriamento. Area Normas Brasileiras - NBR 15943:2011 - Diretrizes para um programa de
gerenciamento de equipamentos de infraestrutura de servigos de saUde e de equipamentos para a

Area Transferancia de Calor

-

sa de. Area Mecanica dos Fluidos - Estitica dos fluidos: VariaCSo da pressSo em fluidos em repouso;
MediCao da pressSo; Manometria; Dispositivos de medieeo de press5o. - Equag6es de momento e
de energia mecenica: Equagao da quantidade de movimento; Equacao de Eernoulli; Equagao da
energia mecanica; Escoamento compressivel; Escoamento unidimensional permanente em
difusores. - Semelhanga, andlise dimensional e modelagem: Andlise dimensional; Teo
adLo !od.l AraOrm rnn rualD lrc.
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Buckingham para termos "pi"; Grupos adimensionais; Correlaleo dos dados experimentais;
ModelaSem e semelhanga. - Escoamento externo: Camada limite sobe placa plana; Caracteristicas
Serais do escoamento externo; Coeficiente de arrasto; Sustentageo. - Escoamento interno:
Escoamento laminar completamente desenvolvido; Escoamento turbulento completamente
desenvolvido; Perda de carga em escoamentos em tubos; MediCao de vaz5o volum6trica em tubos.
Area Vasos de Pr€sseo - NR-13 Caldeiras, vasos de pressao, tubulaqdes e tanques met6licos de
armazenamento. Formatos, partes principais e tipos principais. - Detalhes e acess6rios em vasos de
pressao convencionais. - Materiais para vasos de pressSo. Qualificageo e capacitageo das equipes
dos diversos componentes de atengao i sa0de. com incorporaCao de conteido especificos, comuns
e afins, nos processos formativos e nas estratdgias de educageo permanente.

e contratos de
Obras e Servi9os de Engenharia - Lei Federal ne 8.666/1993 e alterag6esi Lei Federal ne
74.133/202f; Conhecimentos sobre o escopo de Termo de Referencia, Projeto Eisico e Projeto
Executivo segundo a legislatao de licitag6es e contratos de obras e servigos de engenharia;
CONTRATACAO E EXECUCAo DE oBRAs E sERVtCos DE ENGENHARTA: Licitac6es

Conhecimentos sobre a FiscalizagSo da Execugio de Obras PLiblicas.

coNTE0Do RELACToNADo Ao Escopo DE ATUACAo Do PARANACIDADE: capitulos da Politica
Urbana da Constituicio Federal de 1988, arti8os 182 e 183 e da Connituicao do Estado do Parani,
artigos 150 a 153. Lei Federal ne LO.257I2OO7, denominada Estatuto da Cidade - diretrizes e
instrumentos, Plano Diretor Municipal, panicipaCeo democrdtica. Conceitos de Acessibilidade
Universal e Mobilidade Urbana. Nova ABenda Urbana (NAU-oNU). objetivos de Desenvolvimento
Sustentivel (ODS-ONU). Obietivos de Desenvolvimento Urbano Sustentdvel (ODUS-Ministdrio do
Desenvolvimento Regional). Lei Federal ne 13.089/2015 - Estatuto da Metropole - regi6es
metropolitanas, aglomeraE6es urbanas e microrregi6es, func6es pdblicas de interesse comum,
Plano de Desenvolvimento U.bano lnte8rado. No96es bisicas sobre Consorcios Municipais e
Associa96es de Municipios. Nog6es bdsicas de Direito Tributdrio: ObriSag6es tribut6rias,
Competancia tributdria, lmpostos da Uni5o, Enados, Distrito Federal e Municipio. Limitaq6es
Constitucionais ao Poder de Tributar, lmunidades Tributirias, Cr6dito Tributdrio, Execugro Fiscal.
Conhecimentos sobre o PARANACIDADE
15.508/2007 - LicitaC6es.

-

Lei Estadual ne 15.211/2006 e alteraC6es. Lei estadual ne

I(

Pstc6[oGo Do TRABALHo
AvaliagSo psicol6gica/psicotdcnica; Recrutamento e selegEo de pessoal na administraESo pdblica;
Treinamento e Desenvolvimento; Gesteo do desempenho: teorias, tdcnicas e instrumentos de
avaliagSo individual e organizacional; Os processos de comunicae5o nas organizaq6es; Qualidade de
Vida no Trabalho;saide do trabalhador; Doengas relacionadas ao trabalho; Administraceo de
recursos humanos; Gerenciamento de conflitos; Etica profissional; Resolug6es do Conselho Federal

de Psicologia; O papel dos recursos humanos nas organi2ag6es; Cultura organizacional; Tipos de
lideranga; Ergonomia da atividade e psicopatologia do trabalho. Aspectos psicologicos em
prevencSo e tratamento de transtornos mentais relacionados ao trabalho; Motivageo gile o
trabalho; Saide mental e trabalho; C6digo de Etica Profissional. o
s.dico sdl.l
p@

a!t6m PAlall cloaoE
o4 rlo t !d, Paaoo.l- Amad-,

J-, !d,nE.b cn

c.nF

c-iri.o:

onlb.ri'cE. ao6tc|.o

!r !$o-l!@

Lr [,

PARANAUJ
COVERNO

PARANA

DO ESTADO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
URBANo E DE oBRAS P0BLrcas

aspectos 6ticos, politicos e administGtivos. OrganizaE6es: tipos, estruturas, comportamento
organizacional e comunicacSo na organizagSo. Ges€o de pessoas nas organizae6es. Sistemas de
gestao de pessoas: conceitos e ferramentas de gestao. Lideranga. Gerenciamento da pluralidade nas

organizag6es. Planejamento estratdgico da gestSo de pessoas. Negociagao no contexto
organizacional. Gerenciamento de conflitos. Poder nas organizaC6es. Clima e cultura organizacional.
Grupos e equipes de trabalho nas organi2aC6es. Gestao do desempenho: teorias, t6cnicas e
instrumentos de avaliaCSo individual e organizacional. Recrutamento e selegeo de pessoal na
administraeeo p blica. ldentificaeao de talentos dominio de competencias. Desligamento e
preparaCeo para a aposentadoria. Gest:o de carreiras. Politica de desenvolvimento organizacional.
O novo conceito de treinamento e desenvolvimento para a educaqeo corporativa. Organizag6es que
aprendem e aprendizagem corporativa. Desenvolvimento de pessoas como estrat6gia de gestao e a
interagao com as demais fung6es do processo de gestao de pessoas. Elaborageo de projetos de

educageo corporativa: fases, procedimentos, diagn6stico, planejamento,

execugao,

acompanhamento e avaliageo; gesteo do conhecimento. SaIde e qualidade de vida no trabalho.
Sentido do trabalho nas organizagoes. Trabalho, subjetividade e saUde mental. Condi96es,
organizaqeo e carga de trabalho. Ergonomia da atividade e psicopatologia do trabalho. Aspectos
psicol6gicos em prevengSo e tratamento de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Aspectos
psicol6gicos de seguranga no trabalho.
CoNTE0DO RELACTONADO AO ESCOPO DE ATUACAO DO PARANACTDADE: Capitutos da potitica
Urbana da Constituiqeo Federalde 1988, artiBos 182 e 183 e da ConstituiC5o do Estado do Paran6,
artigos 150 a 153. Lei Federal ne 70.257 /2007, denominada Estatuto da Cidade - diretrizes e
instrumentos, Plano Diretor Municipal, participageo democr6tica. Conceitos de Acessibilidade
Universal e Mobilidade Urbana. Nova ABenda Urbana (NAU-ONU). Objetivos de Desenvolvimento
Sustentivel (ODS-ONU). Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustent6vel (ODU5-Minist6rio do
Desenvolvimento Regional). Lei Federal ne 13.089/2015 - Estatuto da Metr6pole - regi6es
metropolitanas, a8lomeraeOes urbanas e microrregi6es, fune6es priblicas de interesse comum,
Plano de Desenvolvimento Urbano lntegrado. Noq6es bdsicas sobre Cons6rcios Municipais e
Associag6es de lMunicipios. Nog6es b6sicas de Direito Tributdrio: Obrigag6es tribut6rias,
Competoncia tributdria, lmpostos da Unieo, Estados, Distrito Federal e Municipio. Limitaeoes
Constitucionais ao Poder de Tributac lmunidades Tributdrias, Cr6dito Tributiirio, Execueao Fiscal.
Conhecimentos sobre o PARANACIDADE - Lei Estadual n-o 15.211/2006 e alterae6es. Lei estadual ne
15.608/2007 - LicitaC6es.

TECN6toGo EM GEsrAo DE REcuRsos HUMANoS
Rotinas da folha de pagamento, NogSes de 6tica e cidadania; Regras de comportamento no
ambiente de trabalho; regras de hierarquias no servigo ptiblico; regras bdsicas de comportamento
profissional para o trato diirio com o ptblico interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo
patrim6niop blico. Conceito de Adm inistrageo Piblica. Principios bdsicos da adm in istragSo p blica.
A responsabilidade do servidor pUblico. Administrageo Piblica Municipal. Principios de 6tica e
cldadania. Nog6es de Direito Constitucional: Principios fundamentais da Constituie;o da RepAca.
Direitos e garantias fundamentais. Organizaeeo do Estado - da administrag:o piblica. Or8affqto
serulco
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dos poderes. Dos Servidores Piblicos. Constituigeo da RepUblica Federativa do Brasil Art.1 ao Art.
41. Principios que regem a Administragao P(blica. Responsabilidade civil do Estado. Poderes e
deveres da AdministragSo. Servidores Piblicos: vinculo juridico (estatut,rio, trabalhista e
temporirio); quadro funcional, direitos e deveres; 6tica e responsabilidade social. Responsabilidade
civil, penal e administrativa do servidor pUblico. Atos administrativos: conceito, requisitos,
elementos, pressupostos, atributos, m6ritos e classificageo; vinculageo e discricionariedade;
anulaqeo, revogageo e invalidag;o. Disposic6es constitucionais referentes aos servidores pUblicos.
Contratos e LicitaCoes Piblicas. Lei De LicitaC6es e Contratos (8.666/93) e 5uas alterac6es, Lei do
Ptegeo l7O.52Ol2OO2), Ertatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei
Complementar 123/2005), Registro de Prego (Decreto 7.892/2013), Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF 101/2000), Lei de lmprobidade Administrativa: Lei n.8.429/92. Redaceo e correspondencias
oficiais: qualidades de linguagem, formas de tratamento (pronomes, empregos e abreviaturas) e
documentos (ata, oficio, edital, memorando, circular, requerimento e relat6rio). Relac6es
interpessoais. Etica no trabalho. Principios OrCamentirios.
CoNTE0DO RETACTONADO AO ESCOPO DE ATUACAO DO PARANACTOADE: Capitllos da Politica
Urbana da Constituigeo Federal de 1988, artigos 182 e 183 e da Constituigeo do Estado do Paran6,
artigos 150 a 153. Lei Federal ne 10.257 /2OO),, denominada Estatuto da Cidade - diretrizes e
instrumentos, Plano Diretor Municipal, participageo democritica. Conceitos de Acessibilidade
Universal e Mobilidade Urbana, Nova Agenda Urbana (NAU-ONU). objetivos de Desenvolvimento
Sustentevel (Oos-ONU). Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustent,vel (ODUS-Minin6rio do
Desenvolvimento Regional). Lei tederal ne 13.089/2015 - Estatuto da Metropole - regi6es
metropolitanas, aglomera!6es urbanas e microrregi6es, fung6es piblicas de interesse comum.
Plano de Desenvolvimento Urbano lnte8rado. No96es b6sicas sobre Cons6rcios Municipais e
A5socia96es de Municipios. Noc6es bisicas de Direito Tributdrio: Obrigac6es tribut6rias,
Competancia tributiria, lmpostos da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipio. LimitaC6es
Constitucionais ao Poder de Tributar, lmunidades Tributirias, Cr6dito Tribut6rio, Executao Fiscal.
Conhecimentos sobre o PARANACIDADE - Lei Estadual ne 15.211/2006 e alterag6es. Lei estadual ns
15.608/2007

-

LicitaC6es.
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