
Paraná , 04 de Setembro de 2018   •   Diário Oficial dos Municípios do Paraná   •    ANO VII | Nº 1584 

 

www.diariomunicipal.com.br/amp                                                                        87 

Art. 1º - Fica Exonerado, a pedido, a partir de 01/08/2018, a servidora 
pública KATHERYNE PADILHA ELIAS, portadora do RG nº 
59.823.737-9-SESP/PR e CPF nº049.967.029-90, contratada em 
01/02/2017, através da Portaria nº. 005/2017, de 27/01/2017, no cargo 
de Auxiliar de Serviços Gerais – 40 Horas. 
  
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
  
Edifício do Samae de Lobato, aos trinta e um dias do mês de Agosto 
do ano de dois mil e dezoito. 
  
AILTON GOMES DOS SANTOS 
Diretor do SAMAE 

Publicado por: 
Roger Garcia 

Código Identificador:09B1E6F2 
 

ESTADO DO PARANÁ 
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RECURSOS HUMANOS 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - CARGO 
PÚBLICO 

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 – CARGO 
PÚBLICO 
  
O Prefeito Municipal de Lupionópolis - PR, no uso de suas atribuições 
legais e na forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, bem 
como na Lei Municipal nº 24/2017 e mediante as condições 
estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, 
TORNA PÚBLICO, aos interessados que estarão abertas as inscrições 
para o CONCURSO PÚBLICO para Admissão de Pessoal, pelo 
Regime Estatutário, sob a égide do Regime Geral da Previdência, 
conforme abaixo discriminado: 
  
1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES 
  
1.1. O Concurso Público a que se refere o presente Edital será 
organizado e executado pela KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO 
PÚBLICA LTDA. 
O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas e 
formação de CR – Cadastro de Reservas. 
O programa das provas objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital. 
1.1.3. A atribuição do cargo encontra-se dispostas no Anexo II deste 
Edital.  
1.1.4. Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e 
horários de realização das provas e demais eventos, por telefone ou e-
mail. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de 
divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no 
endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br.  
  
NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, 
VENCIMENTOS, TAXA DE INSCRIÇÃO, REQUISITOS E 
DEMAIS VANTAGENS. 
  

Nomenclatura C/H VAGAS 
VENC. 
(R$) 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Fiscal de Tributário 30 01 1.359,37 Ensino médio concluído. 

  
2. DAS INSCRIÇÕES 
  
2.1. As inscrições ficarão abertas: 
Entre às 09 horas do dia 05 de setembro até às 23 horas e 59 
minutos do dia 19 de setembro de 2018, através do endereço 
eletrônico www.klcconcursos.com.br. (horário de Brasília). 
2.2. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o 
endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br, durante o período 
das inscrições, através dos links correlatos ao Concurso Público e 
efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos 
abaixo: 

2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o 
formulário de inscrição, transmitir os dados via Internet e imprimir o 
boleto bancário; 
2.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, para ter sua 
validade, será até o dia 20/09/2018. 
2.2.2.1. O valor da Taxa de Inscrição constante deste edital será de R$ 
50,00. 
2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 20/09/2018, 
disponível no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br, 
somente poderá ser impresso, após a conclusão do preenchimento da 
ficha de solicitação de inscrição on-line; 
2.2.4. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas 
após a comprovação do pagamento do valor da inscrição; 
2.2.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos 
forem efetuados após o dia 20/09/2018, não serão aceitas; 
2.2.6. A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública não se 
responsabiliza por solicitações de inscrições via Internet não recebidas 
por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de 
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados; 
2.2.7. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome e 
sobrenome corretamente e indicar o cargo para o qual pretende 
concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e sobrenome 
terá sua inscrição indeferida. 
2.2.8. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet 
implicará a não efetivação da inscrição. 
2.2.9. O candidato é responsável pelas informações prestadas no 
formulário de inscrição, arcando com as eventuais consequências de 
erros de preenchimento daquele documento. 
2.2.10. Ao inscrever-se no Concurso Público, é recomendável ao 
candidato observar atentamente as informações sobre a aplicação das 
provas. 
2.2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição via 
Internet serão de inteira responsabilidade do candidato. 
2.2.12. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração 
do cargo. 
2.2.13. Haverá devolução da importância paga a título de taxa de 
inscrição nos seguintes casos: pagamento realizado em duplicidade, a 
maior, fora do prazo, não realização, suspensão ou anulação do 
concurso público. 
2.2.14. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, 
transferência de conta corrente, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as 
especificadas neste Edital. 
2.3 - O candidato classificado no concurso público de que trata este 
Edital só poderá ser admitido no cargo se atendidas às seguintes 
exigências: 
2.3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo 
Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com 
reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do Artigo 
12, § 1º da Constituição Federal. 
2.3.2. Estar em gozo de direitos políticos. 
2.3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os 
últimos comprovantes de votação ou certidão da Justiça Eleitoral. 
2.3.4. Apresentar Certificado de Reservista ou de dispensa de 
incorporação, em caso de candidato do sexo masculino. 
2.3.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da posse. 
2.3.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do 
cargo, avaliada por Médico do trabalho indicado pelo município. 
2.3.6.1. Não estar afastado junto ao INSS na data limite para 
admissão.  
2.3.7. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos 
mínimos exigidos. 
2.3.8. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a 
época da posse, de acordo com a legislação em vigor. 
2.3.9. Não registrar antecedentes criminais por sentença judicial 
transitada em julgado; 
2.3.10. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de 
cargo, cargo ou função pública, ressalvados os casos de acúmulo 
previstos na Constituição Federal; 
  
DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE 
  

Clecio
Riscado
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3.1. As pessoas PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal 
é assegurada o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, 
desde que o exercício do cargo seja compatível com a deficiência de 
que são portadoras. 
3.1.1. Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 
20/12/99 que regulamenta a Lei 7.853/89, fica reservado aos 
Portadores de Necessidades Especiais 5% (cinco por cento) das vagas 
ofertadas para cada cargo. 
a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este 
poderá ser desprezado, não se reservando vagas para pessoas 
portadoras de necessidades especiais; 
b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), 
este será arredondado, de modo que o numero de vagas destinadas às 
pessoas portadoras de necessidades especiais seja igual ao número 
inteiro subseqüente. 
3.1.2. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a 
PNE, estas serão preenchidas pelos demais concursados, com estrita 
observância da ordem classificatória. 
3.1.3. Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas 
categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99. 
3.1.4. As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas 
no Decreto Federal Nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, 
participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos 
critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, 
e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os 
benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos 
por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de 
inscrição especial. 
3.1.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a 
realização da sua inscrição, deverão encaminhar via email – 
klcconsultoria@gmail.com -, até o dia 20/09/2018, os seguintes 
documentos: 
a) Laudo médico original e expedido no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias antes do término das inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem 
como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar 
previsão de adaptação da prova, informando também o seu nome, 
documento de identidade (R.G) e opção de cargo; 
3.1.6. Os candidatos que necessitarem de condição especial para 
realização da prova, deverão encaminhar a solicitação de “condição 
especial”, via email – klcconsultoria@gmail.com -, até o dia 
20/09/2018, devendo anexar ao pedido um atestado médico recente 
informando a espécie e o grau ou nível de deficiência da qual é 
portador. 
3.1.7. Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, 
dos candidatos que não encaminharem dentro do prazo e forma 
prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 
3.1.8. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas 
ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24. 
3.1.9. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados 
no presente Edital serão considerados como não PNE e não terão 
prova especialmente preparada, sejam quais forem os motivos 
alegados. 
3.1.10. O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme 
instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar recurso em 
favor de sua situação. 
3.1.11. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita 
em duas listas, contendo a primeira, a pontuação de todos os 
candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a pontuação 
destes últimos. 
  
4. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
  
4.1. Será divulgado no dia 25 de setembro de 2018 a relação dos 
candidatos que tiveram suas inscrições homologadas, assim como 
o local de realização das provas. A relação será afixada em Edital 
na Prefeitura Municipal de Lupionópolis – PR e disponibilizada 
no site da empresa responsável pela organização do Concurso 
Público www.klcconcursos.com.br. É de responsabilidade do 
candidato o acesso e verificação dos locais de prova. 
  

5. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 
  
5.1 - O Concurso Público será de provas escritas objetivas. 
5.1.1 - A duração da prova será de até 3h (três horas), já incluída o 
tempo para preenchimento da folha de respostas. 
5.1.2 - O candidato deverá comparecer ao local designado, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de UM DOS 
SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 
9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
5.1.3 - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de 
testes, através de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) 
alternativas cada uma (A, B, C e D). Cada questão terá apenas 01 
(uma) alternativa correta. Na prova escrita será atribuída pontuação 
0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões 
sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis. 
5.1.4 - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, 
falta de alternativa correta ou qualquer outro motivo, estas serão 
consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os 
obtiveram, independente de recurso. 
5.1.5 - Durante as provas não serão permitidas: consultas 
bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, 
agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, 
"WALKMAN" ou qualquer material que não seja o estritamente 
necessário para a realização das provas. Os aparelhos "celulares" 
deverão ser desligados e deixados sobre a mesa do fiscal de sala até o 
término da prova. 
5.1.6 - O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado 
utilizando qualquer um dos objetos especificados acima será 
automaticamente eliminado do concurso. 
5.1.7 - É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de 
realização da prova, exceto policiais em serviço. 
5.1.8 - Será, também, eliminado do concurso o candidato que incorrer 
nas seguintes situações: deixar o local de realização da prova sem a 
devida autorização; tratar com falta de urbanidade os examinadores, 
auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a 
tumultuar a realização das provas; estabelecer comunicação com 
outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; usar 
de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de 
atender às normas contidas no caderno de provas e às demais 
orientações expedidas pela organização do concurso. 
5.1.9 - As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com 
caneta de tinta azul ou preta, na Folha de Respostas. Não serão 
computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que 
tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma 
alternativa assinalada, mesmo que uma delas esteja correta. 
5.1.10 - A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de 
responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a 
correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 
5.1.11 - Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda 
que legível, nem questão não respondida ou que contenha mais de 
uma resposta, ainda que uma delas esteja correta. 
Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por 
erro do candidato. 
5.1.12 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o 
candidato não poderá, sob qualquer pretexto, ausentar-se sem 
autorização do Fiscal de Sala; 
 
5.1.13 - O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação 
das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto para o início das 
mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da 
Sala a respectiva folha de respostas. 
  
6. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE 
QUESTÕES 
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6.1. A avaliação constará de prova escrita objetiva (eliminatória). A 
prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada 
na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
  

Tipo de prova Nº de questões 
Valor de cada 
questão  

Valor total das questões  

Língua Portuguesa 10 5,0 50,0 pontos 

Informática 05 5,0 25,0 pontos 

Matemática 05 5,0 25,0 pontos 

  
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota 
final obtida por cada candidato. 
  
7. DA DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
  
7.1. A Prova Escrita Objetiva está prevista para ser aplicada no dia 30 
de setembro de 2018, com início às 09h00min. 
7.1.1. O local de realização da referida prova será divulgado no dia 25 
de setembro de 2018. 
  
8. DAS NORMAS 
  
8.1. As provas escritas objetivas serão individuais, não sendo tolerada 
a comunicação com outro candidato, nem utilização de livros, notas, 
impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão 
Especial do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da 
prova e eliminar do restante das provas o candidato cujo 
comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar 
medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros para resguardar a 
execução individual e correta das provas. 
8.2. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das 
provas, a candidata deverá levar um acompanhante, que terá local 
reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. 
8.3. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada 
para a realização das provas e após o fechamento dos portões não será 
permitida a entrada de candidatos retardatários. 
8.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a 
publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este 
Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de 
aviso do Município, devendo ainda manter atualizado seu endereço. 
  
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
  
9.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de 
pontos, serão fatores de preferência o seguinte: 
a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos até o 
último dia de inscrição, nos temos da Lei Federal nº 10741/2003, entre 
si e frente aos demais, sendo que será dada a preferência ao de idade 
mais elevada; 
b) que obtiver maior número de acertos na prova de Língua 
Portuguesa; 
c) que obtiver maior número de acertos na prova de Matemática (se 
houver); 
d) que tiver mais idade considerando-se, caso necessário, o horário de 
nascimento; 
  
10. DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR 
  
10.1. O gabarito preliminar da prova escrita objetiva será divulgado 
no primeiro dia útil após a realização da referida prova, a partir 
das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de 
Lupionópolis – PR, publicado no órgão de imprensa oficial do 
município e disponibilizada no site da empresa responsável pela 
organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br. 
  
11. DOS RECURSOS 
  
11.1. Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, 
perante a empresa KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA 
LTDA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia 
subseqüente à data de publicação do objeto de recurso contra: 
a) Inscrições não homologadas; 
b) Questões das Provas e Gabarito Preliminar; 
c) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das 
notas. 

13.2.Opedidoderecursodeveráserencaminhadoviainternet,juntoaoender
eçoeletrônicowww.klcconcursos.com.br, no campo específico 
“RECURSO” com as seguintes especificações: 
− nome do candidato; 
− número de inscrição; 
− número do documento de identidade ou CPF; 
− cargo para o qual se inscreveu; 
− a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada; 
− a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do 
recurso. 
11.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito 
preliminar, deverá ser elaborado um recurso para cada questão, sob 
pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter indicação 
do número da questão, da prova e anexar cópia da bibliografia 
mencionada também sob pena de sua desconsideração. 
11.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou 
por e-mail, devendo ser digitado ou datilografado e estar embasado 
em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de 
questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura 
conceituada e argumentação plausível. 
11.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão 
indeferidos sem julgamento de mérito. A Banca Examinadora 
constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de 
recursos, não cabendo recurso a outra autoridade nem recurso 
adicional pelo mesmo motivo. 
11.6. O resultado dos recursos interpostos será afixado no site 
www.klcconcursos.com.br. 
  
12. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
  
12.1. A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 
100,0 (cem) pontos e terá caráter eliminatório. 
12.1.1. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva o 
candidato que obtiver nota igual ou superior a 50,0 (cinquenta) 
pontos. 
12.1.2. O candidato que não auferir a nota mínima de 50,0 (cinquenta) 
pontos na prova objetiva será desclassificado do Concurso Público. 
12.1.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da 
nota final obtida por cada candidato. 
12.1.4. As matérias constantes das provas a que se submeterão os 
candidatos fazem parte do Anexo I, parte integrante deste Edital. 
  
13. DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL 
  
13.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva será divulgado no dia 
08 de outubro de 2018, a partir das 17h00min, mediante edital 
afixado na Prefeitura Municipal de Lupionópolis – PR, publicado no 
órgão de imprensa oficial do município e disponibilizada no site da 
empresa responsável pela organização do Concurso Público 
www.klcconcursos.com.br. 
  
14. DO RESULTADO FINAL 
  
14.1. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 09 de 
outubro de 2018, a partir das 17h00min, mediante edital afixado 
na Prefeitura Municipal de Lupionópolis – PR, publicado no órgão de 
imprensa oficial do município e disponibilizado no site da empresa 
responsável pela organização do Concurso Público 
www.klcconcursos.com.br. 
  
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
15.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos 
os princípios, normas e condições do Concurso Público, estabelecidas 
no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
15.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a 
irregularidade de documentos, ainda que verificados posteriormente, 
eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à 
falsidade da declaração. 
15.3. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza 
por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes 
ao concurso. 
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15.4 - Após 120 (cento e vinte) dias da divulgação oficial do resultado 
final do Concurso Público, as folhas de respostas serão incineradas e 
mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo 
de cinco anos. 
15.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para 
correspondência, junto ao órgão realizador, após o resultado final. 
15.6. A validade do presente Concurso Público será de "2" (dois) 
anos, contados da homologação final dos resultados, podendo haver 
prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de 
Lupionópolis - PR. 
15.7. A convocação para admissão dos candidatos habilitados 
obedecerá rigorosamente a ordem de classificação, não gerando o fato 
de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os 
aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério 
da Prefeitura Municipal. 
15.8. Ficam impedidos de participar do certame os sócios da KLC 
Consultoria em Gestão Pública Ltda., ou aqueles que possuam a 
relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 1595 do Novo 
Código Civil. Constatado o parentesco a tempo o candidato terá sua 
inscrição indeferida, e se verificado posteriormente à homologação o 
candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. 
15.9. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à 
aprovação em exame de saúde, elaborado por médicos especialmente 
designados pela Prefeitura Municipal de Lupionópolis – PR e 
apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 
15.10. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não 
tenham sido expressamente previstos no presente Edital e Lei 
Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura 
Municipal de Lupionópolis - PR, através da Comissão Especial de 
Concurso Público. 
15.11. Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao 
da data do presente Edital. 
  
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
  
Lupionópolis - PR, 03 de setembro de 2018. 
  
JOSÉ ANTONIO GERÔNIMO 
Prefeito Municipal 
  
ANEXO I – PROGRAMA DE PROVAS 
  
LÍNGUA PORTUGUESA  
  
Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. 
Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação de 
palavras - verbos: tempo, modo, cargo - substantivos: classificação e 
cargo – flexão de gênero, número e grau, formação e análise - artigo - 
adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas, 
flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral: 
tipos e cargo - pronomes: conceito, classificação - preposição - 
conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação 
- tipos de frases - complementos verbais e nominais - vozes verbais – 
orações subordinadas - orações coordenadas - concordância verbal e 
nominal - regência verbal e nominal - Problemas gerais da língua 
culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e 
sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos – 
figuras de linguagem - figuras de palavra - figuras de pensamento – 
significação das palavras – vícios de linguagem. 
  
INFORMÁTICA  
  
Noções de Hardware e Software. MS-Windows XP: conceito de 
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 
programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-
Office 2003. MS-Word 2003: estrutura básica dos documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de 
quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de 
objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2003: 
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, 
pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, 

funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos 
predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção 
de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2003: 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, 
régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de 
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de 
ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de 
correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de 
arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, 
sites, busca e impressão de páginas. 
  
MATEMÁTICA  
  
Números Radicais: operações - simplificação, propriedade - 
racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das 
equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 
1º grau: resolução -problemas de 1º grau; Equações fracionárias; 
Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 
1ºgrau - função constante; Razão e Proporção; Grandezas 
Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros 
Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de 
expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões 
fracionárias - operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; 
Números complexos; Função exponencial: equação e inequação 
exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; 
Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, 
cosseno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; 
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números 
inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema 
Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, 
superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
  
ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer atividades de lançamento de 
crédito tributário, como conferir e efetuar cálculos e lançamento de 
créditos tributários, atualização do cadastro fiscal, bem como, lavrar 
termos circunstanciado das diligências fiscais efetuadas e, ainda, 
lavrar, se necessário Autos de Infração; atender ao público. 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
Examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da 
fiscalização externa; 
Notificar, autuar, interditar, estabelecer prazos e tomar outras 
providências com relação aos transgressores da legislação relativa a 
obras e posturas municipais; 
Fazer o cadastramento de contribuintes; 
Verificar, em estabelecimentos comerciais e de serviços, a existência e 
a autenticidade de livros e registros fiscais instituídos pela legislação 
específica, bem como demais registros relativos a pagamentos de 
tributos; 
Fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuados; 
Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, 
industriais, de prestação de serviços das pessoas jurídicas e autônomas 
e produtor rural; 
Informar processos referentes à avaliação de imóveis e pedidos de 
revisão de lançamento de tributos; lavrar autos de constatação de 
infração e apreensão, bem como termos de início e término de 
fiscalização e de ocorrências; 
Realizar estudos e análise, emitindo pareceres e redigindo 
correspondências e relatórios; 
Fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuados; 
Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, 
industriais, de prestação de serviços das pessoas jurídicas e autônomas 
e produtor rural; 
Informar processos referentes à avaliação de imóveis e pedidos de 
revisão de lançamento de tributos; lavrar autos de constatação de 
infração e apreensão, bem como termos de início e término de 
fiscalização e de ocorrências; 
Realizar estudos e análise, emitindo pareceres e redigindo 
correspondências e relatórios; 
Realizar atendimento aos cidadãos, fornecendo orientações e 
informações sobre os serviços de sua área de atuação; 
Organizar a documentação e manter atualizado os arquivos da área de 
trabalho; 
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Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; 
Executar outras tarefas afins ou correlatas, segundo a designação da 
chefia; 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função; 
Realizar lançamento, cobrança de Tributos, bem como termo de ação 
fiscal, notificação, Auto de Infração. 

Publicado por: 
Sandra Monica Paulossi 

Código Identificador:665CB485 
 

SETOR DE CONTABILIDADE 
DECRETO N.89/2018 

 
SÚMULA – Abre Crédito Adicional Suplementar. 

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, ESTADO DO 
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização 
contida na Lei Municipal nº 29/2017, de 29 de novembro de 2017.  
D E C R E T A:  
 
Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, crédito 
adicional suplementar no valor de R$134.714,00 (Cento e trinta e 
quatro mil e setecentos e quatorze reais) como se segue: 
  
08 SECRETARIA DE SAÚDE 

001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.301.0008.2.040 Manut. dos Serviços de Saúde – Atenção Básica   

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil   

00495 (Atenção Básica) 53.500,00 

10.304.0008.2.041 Manut.dos Serviços de Saúde–Vigilância em Saúde   

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   

00497 (Vigilância em Saúde) 14,00 

TOTAL 53.514,00 

10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

001 GABINETE DO SECRETÁRIO 

12.361.0009.2.051 Manut. do Gabinete do Secretário de Educação   

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente   

00000 (Recursos Ordinário (livres)) 2.185,00 

00134 (SEDU-Aquisição Veículo p/ Secretaria de Educação) 41.515,00 

002 SETOR DE EDUCAÇÃO 

12.361.0009.2.052 Encargos FUNDEB–Efetivo Exercício Magistério   

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil   

00101 (FUNDEB 60%) 18.800,00 

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   

00101 (FUNDEB 60%) 4.300,00 

12.365.0009.2.057 Manutenção da Educação Infantil - MDE   

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil   

00104 (Demais Impostos Vinculados a Educação Básica) 12.000,00 

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   

00104 (Demais Impostos Vinculados a Educação Básica) 2.400,00 

TOTAL 81.200,00 

TOTAL SUPLEMENTADO 134.714,00 

  
Artigo 2º- Para cobertura do crédito aberto no exercício anterior são 
indicados como recurso o excesso de arrecadação como se seguem: 
  
FONTE RECEITA VALOR 

00495 (1.7.1.8.03.1.1.01.04 – Programa Saúde da Família – Fonte 495) 53.500,00 

00497 
(1.7.2.8.03.1.1.00.00 – Transferência de Recursos do Estado para 
Programas de Saúde – Repasse Fundo) 

14,00 

00101 
(1.7.5.8.01.1.1.00.00 – Transferências de Recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento) 

23.100,00 

00104 
(1.7.1.8.01.3.1.00.00 – Cota-Parte do Fundo de Participação dos 
Municípios – 1% Cota Entregue no Mês) 

14.400,00 

00000 
(1.1.1.8.01.1.4.00.00 – Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana – Dívida Ativa – Multas) 

2.185,00 

00134 
(2.4.2.8.10.2.1.00.00 – Transferências de Convênios dos Estados 
Destinados a Programas de Educação) 

41.515,00 

TOTAL  134.714,00 

  
Artigo 3º- Este decreto vigora a partir de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário. 
  
Lupionópolis, 31 de agosto de 2018 
  
JOSÉ ANTONIO GERÔNIMO 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Angela Maria da Silva 

Código Identificador:D788C858 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET 

 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE 

LICITAÇÕES 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 140/2018 

 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2018 - Prefeitura Municipal 
de Mallet 
  
CONTRATANTE: Município de Mallet, Estado do Paraná, com sede 
à Rua Major Estevão, nº 180, Centro, inscrito no CGC/MF nº 
75.654.566/0001-36, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) 
Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor 
Moacir Alfredo Szinvelski, portador da Cédula de Identidade RG nº 
6.905.937-6 e do CPF/MF nº 401.920.670-8, e 
  
CONTRATADA: GOP ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 
12.613.869/0001-90. 
  
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a execução de ampliação 
de 261,35 m² e reforma de 183,40 m² da Escola Municipal Romão 
Paul, localizada à Vila Caroline, neste município, sob regime de 
empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com 
os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da 
licitação n. º 002/2018, fornecida pelo CONTRATANTE. 
  
VALOR: R$ 311.265,00 (trezentos e onze mil duzentos e sessenta e 
cinco reais). As despesas com a execução do objeto deste Contrato 
serão financiadas com recursos Tesouro do Estado 433 - 
02.04.12.361.0033.1.004.4.4.90.51.1812 e 58 - 
02.04.12.361.0033.1.004.4.4.90.51.1000. 
  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 (duzentos e dez) dias, contados a 
partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato 
de Empreitada. 
  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 420 (quatrocentos e vinte) dias. 
  
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de agosto de 2018. 
  
FORO: Comarca de Mallet, Estado do Paraná. 
  
Prefeitura Municipal de Mallet, 03 de Setembro de 2018.  
 

Publicado por: 
Paulo Sergio Kurzydlowski 

Código Identificador:9591791A 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE 
LICITAÇÕES 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 073/2018 

 
I – OBJETO: 
  
Contratação de empresa especializada na execução de 05 (cinco) 
pontos de sondagem á percussão tipo SPT e 05 (cinco) pontos de 
sondagem CBR (Índice de Suporte Califórnia), bem como elaboração 
de laudo de sondagem do solo e de suporte do sub-leito, em locais a 
serem definidos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos de Mallet/Pr. 
  
II - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
  
Para dimensionamento e confecção de projetos de pavimentação em 
CBUQ ou recape asfáltico o PARANACIDADE e Normas 
Regulamentadoras exigem Laudo de Sondagem do solo, 
compreendendo croqui indicando os furos, de no mínimo, a cada 200 

Clecio
Riscado


