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EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2014 –  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 
 

 O Prefeito do Município  de Contenda,  Estado do Paraná, torna público na forma prevista no artigo 37 da 
Constituição Federal a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO,  para o preenchimento de vagas dos cargos 
abaixo especificados. Os candidatos investidos nos cargos serão subordinados ao Regime Jurídico Estatutário - Lei 
Municipal nº 1344/2012 e  alterações. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do 
presente instrumento elaborado de conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes e 
pertinentes. 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1   - A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da EPL - Concursos . 

 
1.1.1  - As provas serão aplicadas na cidade de Contenda - PR. 

 
1.1.2  - Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das provas, estas, 

a critério da EPL poderão ser realizadas em outras cidades próximas. 
 
1.2.1  ENSINO MÉDI O NA MODALIDADE NORMAL (MAGISTÉRIO ) OU NORMAL SUPERIOR OU 

LICENCIATURA PLENA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA 
 

Nomenclatura C/H 
diária Vagas 

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc . (R$) 

Exigências complementares no ato da 
posse 

Professor de Educação Infantil 08 06 1.697,37 30,00 

Nível Médio na modalidade Normal; ou  
Formação em Nível Superior em curso de 
graduação plena em pedagogia com 
habilitação em  Magistério na Educação 
Infantil e/ou Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental; ou Normal Superior 

 
1.2.2  NÍV EL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 

Nomenclatura C/H 
diária Vagas 

Venc. 
(R$) 

Taxa de 
Insc . (R$) 

Exigências complementares no ato da 
posse 

Psicopedagogo  04 1 1.222,23 70,00 
Licenciatura de Graduação Plena em 
Pedagogia ou Psicologia, com Pós- 
Graduação em Psicopedagogia. 

Professor 04 06 933,55 70,00 

Formação em Nível Superior de Licenciatura 
Plena acrescida de Magistério em Nível 
Médio na modalidade Normal; ou Formação 
em Nível Superior de Graduação Plena em 
Pedagogia com Habilitação em magistério 
na Educação Infantil e/ou Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental; ou Normal Superior 

CR = Cadastro Reserva 
 

 
1.3     - As atribuições dos cargos são as constantes do anexo I do edital na íntegra. 

 

2.  DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.eplconcursos.com.br no período de 18 de 

junho a 02 de julho de 2014.  
 

  

2.1.1  - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. 
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2.1.2  - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 

 
2.1.3  - O candidato deverá acompanhar via internet, no site www.eplconcursos.com.br se os dados da inscrição 

efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o 
candidato deverá entrar em contato com a EPL (44) 3034-9600, para verificar o ocorrido. 
 

2.1.4  - A EPL não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não 
efetivação da mesma. 
 

2.2     - São condições para inscrição:  
 

2.2.1  - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal. 
 

2.2.2  - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação deverá comprovar que preenche todos os requisitos 
exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga. 
 

2.2.3 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado. 
 

2.2.4 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela 
própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo. 
 

 LOCAL – DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia  03 de agosto  de 2014, em horário e locais a 
serem divulgados através de Edital próprio que será afixado no quadro de atos oficiais da Prefeitura, através 
de jornal com circulação no município e através dos sites www.eplconcursos.com.br e 
www.contenda.pr.gov.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias.  
 

 O Edital completo, inclusive o CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, se acha afixado no local de costume na Sede 
da Prefeitura e no site www.eplconcursos.com.br , onde poderá ser consultado por qualquer interessado. 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Contenda - PR, 12 de junho de 2014. 
 

Carlos Eugênio Stabach 
                                                                                                                                                  Prefeit o 


