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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2014
EDITAL DE ABERTURA - N° 03/2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTENDA , Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e na forma 
prevista no artigo 37 da Constituição Federal, considerando as condições previstas neste Edital e seus anexos 
e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO que estarão abertas as inscrições para o 
CONCURSO PÚBLICO, destinado ao preenchimento de vagas e a formação de Cadastro de Reservas da 
Prefeitura Municipal de CONTENDA – PR, que se regerá de acordo com as instruções especiais que serão 
partes integrantes deste Edital.

1. DOS CARGOS/ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS/VAGAS

Os cargos/escolaridade/pré-requisitos, vagas, a remuneração e carga horária são os estabelecidos a seguir: 

CARGO ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS

VAGAS REMUNERAÇÃO
(R$)

CARGA 
HORÁRIA

DIARIA
ELETRICISTA Ensino Fundamental (1º GRAU) 

Completo acrescido de curso 
específico de eletricista

CR 785,40 8 hs

MÃE SOCIAL Ensino Fundamental (1º GRAU) 
Completo acrescido de Idade 
Mínima de 25 anos e residir no 
município há 2 anos

02 1.019,46 12x36 ou 8 
hs

MERENDEIRA Ensino Fundamental (1º GRAU) 
Completo

01 767,67 8 hs

MOTORISTA DE 
CAMINHÃO

Ensino Fundamental (1º GRAU) 
Completo acrescido de CNH 
categoria “D” ou superior

01 897,59 8 hs

OPERADOR DE
MÁQUINA 

Ensino Fundamental (1º GRAU) 
Completo acrescido de CNH 
categoria “C” ou superior

CR 865,99 4 hs

1.1. O Concurso Público destina-se ao ingresso de servidores ao Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo 
do Município de Contenda-PR, para provimento dos cargos efetivos existentes que encontrem-se vagos, dos 
que vagarem durante a validade do certame e para formação de cadastro de reserva, conforme o disposto na 
Lei Municipal 1344/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município). Os candidatos nomeados estarão 
subordinados ao regime Estatutário. 

1.1.1 Os candidatos aprovados neste concurso para Eletricista e Operador de Máquina, somente serão 
convocados após completa convocação dos aprovados no Concurso Público n°. 02/2012. 

1.2. As vagas,  previamente ao oferecimento para o provimento do cargo pelo Concurso Público, poderão ser 
deslocadas entre as Secretarias da Administração Pública que compõem o Quadro de Pessoal do Município 
de Contenda-Pr, para ajustamento de lotação e adequação da força de trabalho às necessidades de serviço.

1.3. A candidata ao cargo de MÃE SOCIAL,  até a data da posse deverá possuir idade mínima de 25 (vinte e 
cinco) anos, residir no Município há 2 (dois) anos e gozar de boa saúde física e mental. 

1.4. A candidata investida no cargo de MÃE SOCIAL será contratada e subordinada ao regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de acordo com o disposto neste Edital e seus anexos, na Lei
Municipal nº 1218/2009  e suas alterações e na Lei Federal nº7644/1987. 
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2. REQUISITOS COMUNS A TODOS OS CARGOS
2.1. Ser brasileiro nato, ou naturalizado de acordo com o Art. 12º da Constituição da República Federativa, 
cujo processo tenha sido encerrado dentro do prazo das inscrições.
2.2. Os candidatos deverão possuir idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos na data da contratação, à 
exceção da candidata ao cargo de Mãe Social, que deverá seguir o disposto no item 1.3. 
2.3. Os candidatos deverão estar em dia com as obrigações do serviço militar (se do sexo masculino) e 
resultantes da legislação eleitoral.
2.4. Os candidatos deverão comprovar ter todos os requisitos exigidos para o cargo, na data da posse.
2.5. Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, contra a Administração, contra a Fé Pública, 
contra os Costumes e os previstos na Lei 11.343 de 23/08/06.

3. DA INSCRIÇÃO, DO REQUERIMENTO E DEMAIS EXIGÊNCIAS NO ATO
3.1. O pedido de inscrição deverá ser efetuado exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 
www.eplconcursos.com.br.
3.2. Não será aceita inscrição por via postal, fax ou correio eletrônico.
3.3. Antes de efetuar a inscrição, o interessado deverá conhecer este Edital na íntegra e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo pleiteado, sendo que o pagamento da taxa 
de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de anulação plena deste Concurso 
Público.
3.4. Para efetuar a inscrição, é indispensável o preenchimento completo da ficha de inscrição.
3.5. As inscrições estarão disponíveis no site a partir das 00h01min horas, do dia 18 de junho até as 
23h59min horas do dia 02 de julho, devendo o candidato preencher, obrigatoriamente, de forma completa e 
correta, todos os campos da ficha de solicitação de inscrição e fazer a conferência das informações. O prazo 
máximo para reimprimir o boleto bancário e pagar a taxa de inscrição no valor de R$30,00 (trinta reais) em 
qualquer agência bancária do território nacional, ou pela Internet via “bankline” será até o dia 03 de julho 
de 2014.
3.6. A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato 
de todas as condições estabelecidas neste Edital, devendo declarar na ficha de solicitação de inscrição que 
tem ciência e concorda que quando convocado deverá entregar todos os documentos comprobatórios 
exigidos para o cargo, por ocasião da nomeação.
3.7. O boleto bancário referido no item 3.5 (três ponto cinco) deverá ser impresso pelo candidato, após a 
conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição.
3.8. O valor da taxa de inscrição será conforme constante na tabela do item 1 (um).
3.9. As inscrições realizadas com pagamento após a data citada no item 3.5 (três ponto cinco) serão 
indeferidas.
3.10. No caso do pagamento da taxa de inscrição ser realizado com cheque que venha a ser devolvido, por 
qualquer motivo, a Comissão Especial do Concurso Público reserva-se ao direito de indeferir a inscrição e 
tomar as medidas legais cabíveis.
3.11. A Comissão não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
3.12. Não será aceita inscrição condicional ou extemporânea.
3.13. A inscrição somente será considerada confirmada após a identificação eletrônica do pagamento da taxa. 
3.14. O comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato, devendo 
ser apresentado quando houver necessidade.
3.15. As informações prestadas no pedido de inscrição via Internet serão de exclusiva responsabilidade do 
candidato, dispondo a Comissão Especial do Concurso Público do direito de excluir do certame o candidato 
que não preencher o formulário de forma completa e correta, pressupondo-se, pela formalização desses atos, 
o conhecimento pormenorizado deste Edital, com a conseqüente aceitação de todos os seus termos.
3.16. A declaração falsa ou inexata de dados constantes da Ficha de Inscrição acarretará em insubsistência da 
inscrição, nulidade de aprovação e/ou da classificação, além da perda dos direitos, sem prejuízo das sanções 
penais aplicáveis.
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3.17. A efetivação da inscrição implica a sujeição deste Edital em todos os seus termos.
3.18. Caso haja efetivação da inscrição em mais de um cargo, será considerada apenas a última. Não serão 
devolvidos valores pagos pelo candidato em virtude de realizar mais de uma inscrição. 

4. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS

4.1. Aos portadores de deficiências serão reservadas no mínimo 5% (cinco por cento) do total das vagas da 
Administração Direta, nos casos em que houver compatibilidade entre a deficiência e o cargo/área de 
qualificação a exercer, em cumprimento ao disposto no inciso VIII do artigo 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, na Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, e no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Neste caso a nomeação dar-se-á da 
seguinte forma: a cada 19 (dezenove) nomeações de candidatos aprovados na lista geral será nomeado 01 
(um) candidato da lista especial para portadores de deficiência, caso o candidato portador de deficiência se 
encontre entre os 19 (dezenove) primeiros da lista geral será contratado nesta ordem, observada a exigência 
de compatibilidade entre a deficiência e as atribuições dos referidos cargos a ser aferida em perícia médica 
oficial, quando do cumprimento do estágio probatório.
4.2. Somente serão consideradas como pessoas portadoras de deficiências aquelas que se enquadram nas 
categorias discriminadas no art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004.
4.3. Não serão considerados como necessidades especiais os distúrbios passíveis de correção.
4.4. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atribuições do cargo, ou na 
realização da prova pelo portador de necessidades especiais, não é obstativa à inscrição no Concurso.
4.5. Não obsta à inscrição ou ao exercício das atribuições pertinentes ao cargo a utilização de material 
tecnológico de uso habitual.
4.6. O candidato portador de necessidades especiais deverá apresentar junto a Secretaria Municipal de 
Administração, na Prefeitura Municipal de CONTENDA – PR, durante o período de inscrições, laudo 
médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao Código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa de necessidade 
especial, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, conforme especificado nos itens 
seguintes.
4.7. No ato da inscrição, o candidato portador de necessidades especiais que necessite de tratamento 
diferenciado no dia do Concurso deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita 
para a realização da prova.
4.8. O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de tempo adicional para a realização das 
provas deverá requerê-lo, no ato da inscrição, com justificativa acompanhada de parecer emitido por 
especialista da área de sua deficiência.
4.9. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial, serão oferecidas provas ampliadas, 
com tamanho de letra correspondente a corpo 24.
4.10. Os candidatos que não atenderem os dispositivos mencionados serão considerados como não 
portadores de deficiência.
4.11. Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do Concurso em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, horário e local da realização das 
provas.
4.12. Na falta de candidatos aprovados para provimento das vagas reservadas para os portadores de 
necessidades especiais, estas serão preenchidas pelos demais aprovados, em estrita observância à ordem 
classificatória.
4.13. Não serão atribuídas ao conteúdo das provas, imagens, gráficos, formas geométricas, ou qualquer outro 
meio que impeça ou prejudique o portador de necessidade especial à realização da prova.

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1. O Edital de homologação das inscrições será afixado em Edital no saguão do Paço Municipal, prédio da 
Prefeitura Municipal de CONTENDA - PR e divulgadas no endereço eletrônico www.eplconcursos.com.br
e www.contenda.pr.gov.br , até a data de 11 de julho de 2014.
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5.2. É de competência da Comissão, por meio de sua Presidência, o indeferimento das inscrições que não 
atenderem às exigências do presente Edital. 
5.3. Caberá pedido de reconsideração do indeferimento da inscrição, sem efeito suspensivo, mediante 
requerimento devidamente fundamentado e protocolado junto a Secretaria Municipal de Administração, na 
Prefeitura Municipal de CONTENDA – PR, dirigido ao Presidente da Comissão Especial de Concurso, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de publicação do Edital referido no item 5.1. 
5.4. O Presidente da Comissão, quando for o caso, decidirá sobre o pedido de reconsideração, sendo o 
resultado divulgado através de edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. O Resultado de eventuais 
recursos será divulgado em Edital, na mesma forma de divulgação constante no item 5.1.

6. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
6.1. Na data de 22 de julho de 2014, será divulgado o edital com os locais de provas e ensalamento dos 
candidatos para a Prova Objetiva. O Edital estará disponível no saguão do Paço Municipal – Prédio da 
Prefeitura Municipal de CONTENDA - PR e no endereço eletrônico www.eplconcursos.com.br e 
www.contenda.pr.gov.br .
6.2. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada para todos os cargos, na cidade 
de CONTENDA  - PR, na data de 03 de agosto de 2014, em horário a ser divulgados através do edital de 
Ensalamento. A prova terá duração máxima de 03 (três) horas, contados a partir de seu início.
6.3. A Prova Objetiva deve ser realizada por todos os candidatos, sob pena de eliminação do Concurso 
Público. 
6.4. Os candidatos deverão se apresentar no local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 
do início previsto no item 6.2.
6.5. Os candidatos apresentar-se-ão para a Prova Objetiva munidos de:

a) Preferencialmente, com o comprovante de inscrição do concurso com a devida 
autenticação de recolhimento bancário E/OU protocolo de inscrição homologado;
b) Obrigatoriamente, documento de identificação original com foto expedido por órgão 
público (São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou Cédulas de Identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos 
de Classe, que por lei federal valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 
9.503 art. 159, de 23/9/97);
c) Caneta esferográfica com tinta azul ou preta, escrita grossa.
d) O candidato impossibilitado de apresentar, no dia da aplicação da Prova Objetiva, 
cédula de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar 
boletim de ocorrência original emitido pela delegacia.

6.6. Em hipótese alguma será fornecido o ensalamento via telefone ou e-mail.
6.7. Será de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local da prova.

7. DA PROVA OBJETIVA
7.1. A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha, sendo apenas uma única correta, 
distribuídas em matérias conforme o Anexo I, deste Edital.
7.2. O conteúdo programático das provas objetivas está contido no Anexo I, deste Edital.
7.3. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, que será o 
único instrumento válido para a sua correção, sendo que o prejuízo advindo do preenchimento incorreto será 
de inteira responsabilidade do candidato não havendo substituição da mesma. O preenchimento da Folha de 
Respostas deve ser realizado com caneta esferográfica de cor preta ou azul, escrita grossa. 
7.4. O candidato que deixar de assinar a Folha de Respostas e/ou a Lista de Presença será eliminado do 
Concurso Público. 
7.5. Não será permitida, sob nenhuma hipótese, a entrada de candidatos no local da prova:

a) Sem o Documento de Identidade (original), nos termos previstos no item 6.5.b, ou na sua 
falta, o boletim de ocorrência (original) nos termos previstos no item 6.5. d; 
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b) Após o horário previamente determinado, ficando os retardatários automaticamente 
eliminados do Concurso Público; 
c) Portando celular ligado, aparelhos de som, calculadoras de qualquer espécie, livros, cadernos 
e outros materiais de consulta;
d) Acompanhados de crianças ou mesmo de adultos.

7.6. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão 
do afastamento de candidato da sala de provas.
7.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um 
acompanhante responsável pela guarda da criança, que ficará em sala reservada para essa finalidade. A 
candidata que não levar acompanhante estará impossibilitada de realizar a prova.
7.8. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O candidato não poderá alegar desconhecimento 
sobre o local, data e horário da realização da prova como justificativa de sua ausência. O não 
comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará na 
sua eliminação do Concurso Público.
7.9. O gabarito da Prova Objetiva será afixado em Edital na Prefeitura Municipal de CONTENDA - PR e 
divulgado no site www.eplconcursos.com.br, a partir das 13h30min do primeiro dia útil subseqüente a
aplicação da prova objetiva.
7.10. O candidato poderá solicitar anulação de questão ou mudança de gabarito, mediante requerimento 
devidamente fundamentado com provas pertinentes, protocolado junto a Secretaria Municipal de 
Administração, na Prefeitura Municipal de CONTENDA – PR, dirigido ao Presidente da Comissão Especial 
de Concurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de publicação do Gabarito referido no item 
7.9.
7.11. Requerimentos fora do prazo serão preliminarmente indeferidos. 
7.12. Por decisão da Comissão Especial de Concurso há possibilidade de mudança de gabarito ou anulação 
devidamente justificada de questão(ões) e, nesta última hipótese, cada questão anulada será considerada 
como respondida corretamente por todos os candidatos do cargo correspondente à(s) questão(ões) anulada(s).
7.13. A divulgação do resultado de eventuais Recursos serão divulgados na forma do item 7.9, no prazo 
previsto de 05 (cinco) dias úteis.
7.14. Considerar-se-á APROVADO o candidato que obtiver na Prova Objetiva nota igual ou superior a 60 
(sessenta).
7.15. O resultado da Prova Objetiva será divulgado em Edital na Prefeitura Municipal de CONTENDA – PR 
e no endereço eletrônico www.eplconcursos.com.br a partir da data de 13 de agosto de 2014.
7.16. Caberá recurso quanto ao resultado da Prova Objetiva mediante requerimento desde que, devidamente 
fundamentados sendo desconsiderados os recursos que não apresentarem fatos novos ou relevantes, com 
provas pertinentes, protocolado junto a Secretaria Municipal de Administração, na Prefeitura Municipal de 
CONTENDA   – PR, dirigido ao Presidente da Comissão Especial de Concurso, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data de publicação do Gabarito referido no item 7.15.
7.17. O Presidente da Comissão, quando for o caso, decidirá sobre o recurso, sendo o resultado divulgado 
através de edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, na mesma forma de divulgação constante no 
item 7.15.
7.18. Os 02 (dois) últimos candidatos só poderão deixar a sala juntos, após entregarem suas folhas de 
respostas, realizarem a conferência de todos os documentos e assinarem o Termo de Fechamento do 
Envelope das Folhas de Respostas, de acordo com as orientações do Fiscal de Sala.

7.19. Da Prova Prática 
7.19.1. Na data de 20 de agosto de 2014 será divulgado o edital de convocação para prova prática. Somente 
será aplicada prova prática para os cargos de Motorista de Caminhão e Operador de Máquina. 
7.19.2. A Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada na cidade de CONTENDA  -
PR, na data de 14 de setembro de 2014, em horário a ser divulgados quando da publicação do edital de 
Resultado da prova Objetiva. 
7.19.3. Somente será convocado para realização da prova prática o candidato que for aprovado na Prova 
Objetiva e estar classificado até a vigésima colocação. Em caso de empate na última colocação, todos os 
candidatos nessa situação serão convocados. 
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7.19.4. A prova prático-profissional corresponde à realização de tarefas conforme quadro abaixo:

QUADRO A
PROVA PRÁTICA: Motorista de Caminhão 

Cargo Descrição
Avaliação 
(Pontos)

Valor Máximo 
(Pontos)

Motorista de 
Caminhão 

Prova em caminhão. Exame prático de direção 
veicular, será avaliado na presença de 
examinadores, em percurso a ser determinado no 
momento da prova.
O candidato passará pela 1º etapa será eliminatório 
que é a realização de baliza, onde terá 03 (três) 
tentativas, desde que o candidato não invada o 
balizamento, não conseguindo realizar a tarefa 
estará eliminado da prova. 
A 2º etapa também eliminatória consistirá na 
verificação das condições dos veículos, o 
comportamento do candidato com relação as regras 
gerais de trânsito e seu desempenho na condução 
do veículo como: partida e parada, rotação do 
motor, uso do câmbio, freios, localização do 
veículo na pista, carga e descarga,  velocidade 
desenvolvida, obediência da sinalização de trânsito 
(vertical/horizontal) e semafórica, como também 
outras situações verificada durante a realização da 
prova prática. O aproveitamento do candidato na 
prova de direção veicular será avaliado em função 
da pontuação negativa das faltas cometidas no 
percurso. A pontuação de cada item será atribuída 
de acordo com a sua importância e complexidade. 
Sendo que o candidato que cometer qualquer falta 
eliminatória estará eliminado da prova sendo 
desclassificado.  
Itens que serão avaliados:

0,00 a 100,00 100

1 – Habilidade prática;
2 – Eficiência/qualidade;
3 – Conhecimento específico na área.
Somente poderá realizar a prova prática o 
candidato que apresentar carteira nacional de 
habilitação vigente nos termos da lei e no mínimo 
categoria “D”. 

Valor Total da Prova Prática 100

TABELA B
PROVA PRÁTICA: Operador de Máquinas 

CARGO DESCRIÇÃO
AVALIAÇÃO 
(PONTOS)

VALOR
MÁXIMO 
(PONTOS)

Operador de A prova será aplicada em Patrola, 0,00 a 100,00 100
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Máquinas Retroescavadeira e Esteira. Tempo de prova em 
cada equipamento: Até 15 minutos
Tarefa: o candidato deverá executar uma tarefa, a 
qual será a mesma para todos os candidatos. Cada 
equipamento será uma tarefa, sendo que o 
candidato que deixar de executar a tarefa em 
algum dos equipamentos será eliminado, sendo 
desclassificado. 
Itens que serão avaliados:
Verificação das condições do
equipamento; O comportamento do
candidato na condução e na
execução das tarefas determinadas;
A qualidade do trabalho
executado.

Somente poderá realizar a prova prática o 
candidato que apresentar carteira nacional de 
habilitação vigente nos termos da lei e no mínimo 
categoria “C” ou superior.

VALOR TOTAL DA PROVA PRÁTICA 100

7.19.9. O resultado da prova prática será divulgado em Edital na Prefeitura Municipal de CONTENDA  – PR 
e no endereço eletrônico www.eplconcursos.com.br a partir da data de 16 de setembro de 2014.
7.19.10. Do resultado da prova prática, caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de 
publicação do Resultado.
7.19.11. Para fins de classificação, será somada a nota obtida pelo candidato na Prova Objetiva e Prova 
prática, sendo seu resultado dividido por 02 (dois), sendo considerado aprovado o candidato que obtiver a 
nota mínima 60 (sessenta).

8. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
8.1. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da pontuação obtida por cada candidato e, em 
caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

a) Tiver maior idade.
b) Tiver maior pontuação nas questões de Matéria Específica. 
c) Tiver a maior pontuação nas questões objetivas de Português.
d) Tiver maior número de filhos.
e) Sorteio público. 

9. DO RESULTADO FINAL
9.1. O resultado final do Concurso será afixado em Edital na Prefeitura Municipal de CONTENDA – PR e 
divulgado no site www.eplconcursos.com.br.
9.2. O candidato terá direito de recurso quanto ao resultado final, mediante requerimento devidamente 
fundamentado com provas pertinentes, dirigido ao Presidente da Comissão Especial de Concurso, 
protocolando-o na Secretaria Municipal de Administração, da Prefeitura Municipal de CONTENDA – PR, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de publicação do Edital referido no item 9.1.
9.3. Requerimentos fora do prazo serão preliminarmente indeferidos. 
9.4. O Presidente da Comissão, quando for o caso, decidirá sobre o recurso, sendo o resultado divulgado 
através de edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, na mesma forma de divulgação constante no 
item 9.1.

10. DA HOMOLOGAÇÃO 
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10.1. Ocorrerá a homologação do concurso, depois de transcorridos todos os prazos recursais.
10.2. A homologação será afixada em Edital na Prefeitura Municipal de CONTENDA – PR e divulgado nos
sites www.eplconcursos.com.br  e www.contenda.pr.gov.br.  
10.3. O prazo de validade do presente Concurso Público é de 02 (dois) anos, contados a partir da data de 
publicação de sua homologação no Órgão Oficial de Publicação do Município, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério do Poder Executivo Municipal. 

11. DA NOMEAÇÃO
11.1. A nomeação do candidato ao cargo fica condicionada ao atendimento dos requisitos básicos para a 
investidura constantes neste Edital e da legislação vigente.
11.2. A nomeação seguirá, rigorosamente, a ordem classificatória no Concurso e atenderá ao requisito de 
Aprovação em exame médico admissional a ser efetuado pelo órgão competente do Município, como consta 
no item 11.1 do presente Edital.
11.3. Os candidatos convocados para a nomeação terão o prazo improrrogável de 10 (dez) dias da publicação 
do Edital de Convocação no Órgão Oficial de Publicação do Município para se apresentarem na Secretaria 
Municipal de Administração, a fim de cumprirem com todas as formalidades exigíveis para a concretização 
do ato, no prazo supracitado.
11.4. O candidato deverá no prazo estipulado pelo Município comprovar que preenche os requisitos para 
admissão, previstos no Edital de Concurso e Legislação pertinente a matéria e ainda comprovar a idade 
mínima de 18 (dezoito) anos até essa data, sob pena de eliminação sumária e perda dos direitos decorrentes, 
sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, devendo ainda apresentar os documentos abaixo relacionados, 
em fotocópias autenticadas:

a) Cédula de Identidade;
b) CPF em situação regular perante a Receita Federal;
c) PIS/PASEP;
d) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
e) Certificado de Reservista;
f) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos;
g) Certidões de Antecedentes Criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual da cidade e/ ou 
jurisdição onde reside referente aos últimos 05(cinco) anos;
h) Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso de 
viúvo(a));
i) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos;
j) Carteira de Trabalho (parte da foto, frente e verso, e o último contrato);
k) Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico, reconhecido pelo MEC;
l) Declaração de não acúmulo de cargo, com firma reconhecida (em original fornecida pela 
Secretaria Municipal de Gestão Pública), nos termos do art. 37 da Constituição Federal;
m) Uma foto 3x4, recente;
n)         Para o cargo de Mãe Social deverá o candidato apresentar comprovante de residência no 
Município de no mínimo 2 (dois) anos, que se dará através da apresentação de cópia da conta de luz, 
água, telefone, fatura de cartão de crédito, contrato de aluguel, ou, caso resida com parentes ou 
amigos, declaração firmada por estes, com firma reconhecida em cartório de que ali reside, 
acompanhado do respectivo comprovante de endereço. 

  o) Declaração de bens e renda, na forma das Leis nºs 8.429/92 e 8.730/93, ou autorização de   acesso 
à Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Física; 

11.5. Ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas atividades; 
11.6. O candidato classificado e desde que observado o número de vagas existentes, será convocado para a 
posse com base no disposto nos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4, quando então, se for de sua conveniência e 
dentro do prazo ali constante, poderá requerer o seu deslocamento para o final de lista, uma única vez, 
mediante pedido a ser efetuado em formulário próprio, fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos, 
junto à Secretaria Municipal de Administração.
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12. DO EXAME MÉDICO E DA POSSE
12.1. O candidato aprovado e habilitado para tomar posse no cargo deverá, obrigatoriamente, submeter-se à 
aprovação em exame médico admissional, de caráter eliminatório, que consistirá de exame clínico e, se 
necessário, exames complementares, que serão de responsabilidade do candidato, a ser efetuada por Equipe 
médica designada pela Secretaria Municipal de Saúde, em local e horário previamente designados, sob pena 
de eliminação sumária dos faltosos. 
12.2. Os candidatos convocados ao cargo de Mãe Social após a homologação final do concurso estarão 
sujeitos ainda a aprovação em avaliação psicológica a ser realizada por profissional habilitado indicado pela 
Prefeitura, em dias, locais e horários previamente informados pela Administração Municipal -RH
12.3. A avaliação psicológica terá caráter eliminatório, considerando o candidato INDICADO ou CONTRA -
INDICADO para o cargo e será realizada conforme as resoluções nºs 01/2002 e 02/2003 do Conselho 
Federal de Psicologia, com a finalidade de aferir o potencial do candidato para desempenho das atividades 
referentes ao cargo concorrido em relação ao perfil psicológico para o exercício do cargo. 
12.4. No caso de contra-indicação nesta avaliação assegura-se ao candidato o direito de conhecer os motivos 
determinantes de sua reprovação. O candidato, se julgar necessário, poderá solicitar, mediante requerimento 
protocolado na sede da Prefeitura, em horário de expediente, o procedimento denominado Entrevista 
Devolutiva para conhecimento das razões de sua NÃO INDICAÇÃO. A Entrevista Devolutiva somente será 
concedida ao próprio candidato, podendo este estar acompanhado de um psicólogo.
12.5. O candidato aprovado e convocado não poderá ser nomeado se for considerado INAPTO no  exame 
admissional ou não indicado na avaliação psicológica.
12.5.1. Nenhum candidato inapto será submetido a nova avaliação ou prova dentro do presente concurso.
12.6. A Avaliação Psicológica terá um prazo de validade de 1 (um) ano a contar de da data de sua realização, 
de acordo com a resolução CFP n°25/2001.
12.7. Caso o candidato aprovado seja convocado para a admissão após o referido prazo de validade, será 
necessário submeter-se a nova Avaliação Psicológica
12.8. As candidatas aprovadas no Concurso Público para o cargo de Mãe Social e convocadas, serão 
submetidas a seleção e treinamento específicos e após o termino será verificada sua habilitação, em 
conformidade com a Lei Federal 7.644/1987, Art. 8º e parágrafos e Lei Municipal nº1218/2009, Artigo 9 º e 
parágrafos.
12.9. A posse dar-se-á nos prazos legais, após a publicação do ato de nomeação no Órgão Oficial de 
Publicação do Município, considerando-se eliminado o candidato que deixar de comparecer no prazo 
estabelecido no item 11.3.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este concurso, sendo publicados no Órgão Oficial de Publicação do Município de 
CONTENDA – PR, e divulgados em Edital no Paço Municipal e na Internet, no endereço eletrônico 
www.eplconcursos.com.br. 
13.2. As publicações dos Editais de convocação dos candidatos aprovados serão realizadas somente através 
de publicação no Órgão Oficial de Publicação do Município de CONTENDA – PR. 
13.3. Durante a aplicação das provas, o candidato que for surpreendido em comunicação com outras pessoas, 
verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, anotações, impressos 
ou similares e equipamentos eletrônicos de qualquer espécie, estará automaticamente eliminado do 
Concurso.
13.4. No dia da realização da Prova Objetiva, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação dessa e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de 
avaliação e de classificação.
13.5. A nomeação no presente Concurso Público seguirá a ordem rigorosa de classificação, não assegurando 
ao candidato aprovado o direito de ingresso automático no Serviço Público Municipal de CONTENDA –
PR, ficando a concretização do ato de nomeação condicionada às observâncias das disposições legais 
pertinentes e, sobretudo, ao interesse e conveniência da Administração.
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13.6. O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu endereço perante o Departamento de Recursos 
Humanos, departamento este da Secretaria Municipal de Administração do Município de CONTENDA –
PR, sendo considerada como recebida a correspondência remetida para o endereço fornecido, constante dos 
dados informados no ato da inscrição, mesmo que devolvido pela Empresa de Correios.
13.7. As certidões de aprovação e classificação dos candidatos do presente Concurso Público somente serão 
fornecidas durante o período de vigência do mesmo, através de requerimento e pagamento de taxa efetivados 
no protocolo geral da Prefeitura de CONTENDA – PR.
13.8. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial de Concurso Público, nomeada 
pela Decreto n.° 187/2013.
13.9. Dos anexos:

Anexo I – Conteúdo Programático das Provas;
Anexo II – Descrição dos Cargos;
Anexo III – Cronograma Previsto.

CONTENDA -PR, 17 de junho de 2014.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS
PROGRAMA DE PROVA 

MATÉRIA COMUM AOS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL 
PORTUGUÊS: Interpretação de textos. Verbo. Separação de sílabas. Acentuação, crase, concordância 
nominal e verbal. Substantivos e adjetivos: gênero, número e grau. Sinônimos e antônimos. Numeral: leitura 
e escrita
MATEMÁTICA: As quatro operações. Noções de dúzia. Unidade, Dezena, Centena e Milhar. Arroba. 
Resolução de Problemas.  Unidades de medida de tempo, de comprimento, de massa e de capacidade.

Cargo Matéria Especifica 
ELETRICISTA Grandezas elétricas; Unidades de medidas elétricas; 

Instrumentos de medidas elétricas e suas ligações; 
Resistores, capacitores e indutores; Resoluções de 
circuitos elétricos em série, paralelo ou série/paralelo; 
Instalações elétricas; Transformadores elétricos; 
Motores elétricos de CA e CC; Enrolamento de 
motores elétricos; Acionamento semiautomático para 
motores elétricos; Choque elétrico; Proteção contra 
choque elétrico; Análise de avarias mecânicas em 
dispositivos eletromecânicos; NR 10 – Instalações e 
serviços de eletricidade. Uso de EPI – Equipamento 
de Proteção Individual. 

MÃE SOCIAL 

_____________________________________________
MERENDEIRA
_____________________________________________

Normas de comportamento em serviço público; 
Noções básicas de ética e cidadania. Noções básicas 
de meio ambiente: controle do uso e da qualidade da 
água, tratamento do lixo, controle de insetos e 
roedores. Noções básicas de higiene: higiene pessoal e 
no trabalho. Noções básicas de segurança no trabalho; 
manuseio e utilização de ferramentas, produtos e 
materiais de trabalho, uso de equipamentos de 
proteção individual. 

MOTORISTA DE CAMINHÃO
_____________________________________________
OPERADOR DE MÁQUINAS

Código de Transito Brasileiro, Lei 9.503/97 –
atualizada. Noções gerais de mecânica de veículo. 
Noções gerais de transito. Uso de EPIs. 

DISTRIBUIÇÃO DAS MATÉRIAS

Cargos de Ensino Fundamental 
Matéria Quantidade Peso Total

Específica 10 4,00 40
Português 10 4,00 40

Matemática 10 2,0 20
Total 100

Anexo III
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Atribuição dos Cargos

ELETRICISTA: executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo plantas, esquemas e 
croquis; reparar e instalar redes elétricas em prédios e logradouros públicos; colocar e fixar quadros de 
distribuição, caixa de fusíveis, tomadas, calhas, bocais para lâmpadas e outros; reparar e instalar disjuntores, 
relés, exaustores, amperímetros, reatores, resistências, painéis de controle e outros; instalar gambiarras nas 
ruas em épocas de festas; instalar, regular e reparar aparelhos e equipamentos elétricos; zelar pela 
conservação dos equipamentos de trabalho; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência.

MÃE SOCIAL : propiciar o surgimento de condições próprias de uma família, orientando e assistindo os 
menores colocados sob seus cuidados; administrar o lar, realizando e organizando as tarefas a ele pertinentes; 
dedicar-se, com exclusividade, aos menores e a casa-lar que lhes forem confiados. Prestar os devidos 
cuidados às crianças e adolescentes, dentro de um clima familiar; preservar a identidade familiar e oferecer 
ambiente de dignidade às crianças e adolescentes; propiciar a preservação dos vínculos familiares; cuidar e 
manter organizados os bens da crianças e dos adolescentes; propiciar o desenvolvimento da solidariedade, 
cooperação e valorização da ordem; colaborar na viabilização de condições apropriadas para ingresso de 
novas crianças e adolescentes; orientar as crianças e adolescentes sobre os cuidados necessários com a 
higiene pessoal, organização dos pertences, camas armários e demais setores do Lar; informar à coordenação 
da instituição qualquer irregularidade em relação às crianças e adolescentes e outras pertinentes ao 
funcionamento da instituição; ministrar os medicamentos às crianças e adolescentes, conforme prescrição 
médica; manter imparcialidade no cuidado e atenção às crianças e adolescente e desincumbir-se de outras 
tarefas correlatas.

MERENDEIRA: Preparar e distribuir refeições, selecionando os ingredientes necessários, observando a 
higiene e a conservação dos mesmos para atender aos cardápios estabelecidos. Auxiliar na limpeza e guarda 
dos utensílios de cozinha. Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o 
cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, cortando, temperando e 
cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da 
unidade; Receber ou recolher louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, 
providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de uso; Distribuir as refeições 
preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de servir aos alunos; Receber e armazenar os 
produtos, observa observando a data de validade e a qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a 
adequação do local reservado à estocagem, visando a perfeita qualidade da merenda; Solicitar a reposição 
dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras necessidades 
para suprir a demanda; Zelar pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação 
e o bom aspecto das mesmas; Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para 
a elaboração de relatórios; Seguir procedimentos de operação segura de alimentos; Outras atribuições afins e 
correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

MOTORISTA DE CAMINHÃO: Dirigir e conservar veículos automotores, da frota da Administração 
Pública, tais como os caminhões, manipulando os comandos de marcha, direção e demais mecanismos, 
conduzindo-os e operando-os em programa s determinados de acordo com as normas de trânsito e segurança 
do trabalho e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de materiais, pessoas e estudantes. 
Inspecionar o veículo, antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo 
do cárter, testando freios, parte elétrica e outros mecanismos, para certificar-se de suas condições de 
funcionamento; Verificar os itinerários, o número de viagens e outras instruções de trânsito e a sinalização, 
visando o cumprimento das normas estabelecidas, adotando medidas cabíveis na prevenção ou solução de 
qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos; Dirigir 
corretamente caminhões e demais veículos pertencentes à frota municipal, obedecendo ao Código Nacional 
de Trânsito, recolhendo e transportando  cargas, materiais, animais e equipamentos em locais e horas 
determinadas, conduzindo-os em segurança conforme os itinerários estabelecidos; Operar os mecanismos 
específicos dos caminhões, tais como basculante, muck, coleta de lixo etc., obedecendo às normas de 
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segurança no trabalho; Zelar pela documentação da carga e do veículo, verificando sua legalidade e 
correspondência aos volumes transportados, para apresentá-las às autoridades competentes, quando 
solicitada, nos postos de fiscalização; Controlar a carga e descarga do material transportável, comparando-o 
aos documentos recebidos, para atender corretamente o usuário; Zelar pela manutenção do veículo, 
comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu perfeito funcionamento e conservação; 
Transportar materiais de construção em geral, ferramentas e equipamentos para obras em andamento, 
assegurando a execução dos trabalhos; Efetuar anotações das viagens realizadas, pessoas, equipamentos e 
materiais transportados, quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, seguindo normas 
estabelecidas; Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da prefeitura, para 
permitir sua manutenção e abastecimento; Efetuar o transporte de terra para serviços de terraplanagem, 
construção de aterros ou compactação de estradas para pavimentação, acionando dispositivos para bascular o 
material; Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as ecessidades do 
Município.

OPERADOR DE MÁQUINA: Opera máquinas tais como: escavadeira, rolo compactador, patrola 
(motoniveladora), retroescavadeira, trator e pá carregadeira, ou assemelhados, acionando seus comandos de 
direção, pedais e alavancas de marcha; e outros comandos para o desempenho e operação do trabalho; 
observa as regras de sinalização e fluxo de trânsito; zela pela limpeza e conservação da máquina, providencia 
o abastecimento, lubrificação e reparos necessários.

ANEXO IV
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CRONOGRAMA PREVISTO

Descrição Data

Inscrições 18/06 à 02/07

Vencimento do Boleto de Inscrição 03/jul

Homologação das Inscrições 11/jul

Recurso de Indeferimento de Inscrição 14 e 15/07

Retificação da Homologação (se houver) 22/jul

Divulgação do Ensalamento 22/jul

Data da Prova 03/ago

Divulgação dos Gabaritos (site e mural da Prefeitura) 04/ago

Recurso Contra o Gabaritos 05 e 06/08

Publicação de Novo Gabarito (se houver) 13/ago

Publicação do Resultado Preliminar - Prova Objetiva 13/ago

Recurso Contra Resultado Preliminar - Prova Objetiva 14 e 15/08

Publicação Recursos – Resultado Preliminar Prova Objetiva 20/ago

Publicação do Resultado Provas de Títulos 13/ago

Recurso Contra Prova de Títulos 14 e 15/08

Publicação Recursos Prova de títulos (se houver) 20/ago

Divulgação Ensalamento - Prova Prática 20/ago

Prova Prática 14/set

Divulgação do Resultado Prova Prática 16/set

Recurso Contra Prova Prática 17 e 18/09

Publicação Recursos Prova Prática (se houver) 23/set

Publicação do Resultado Final 23/set

Recurso contra Resultado Final 24 e 25/09

Publicação de eventuais Recursos - Resultado Final (se houver) 30/set

Homologação do Concurso 02/out

Obs.: As datas do Cronograma poderão sofrer alterações, sendo divulgadas previamente nos moldes de 
publicação e divulgação prevista no Edital.


