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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 125, DE 20 DE ABRIL DE 2022

Altera gratificação con-
cedida a servidor pela 
Portaria nº 146, de 21 de 
maio de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO 
VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais e de conformidade com o que determina o 
art. 10 da Lei Municipal nº 716, de 15 de dezembro de 2015,

     R E S O L V E:

Art. 1º Fica alterado o percentual da Gra-
tificação concedida ao servidor efetivo IZAEL PEREIRA 
DA SILVA, designado pela Portaria Municipal nº 146, de 21 
de maio de 2021, para responder como Chefe do Posto do 
DETRAN no Município de Ouro Verde do Oeste, para 30% 
(trinta por cento) sobre o vencimento básico do cargo efe-
tivo.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com efeitos a partir de 20 de abril de 
2022. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍ-
PIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 
20 de abril de 2022. 

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Comissão de Licitação comunica aos interessados na 
execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS 
nº 004/2022, cujo objeto é a execução, sob regime de 
empreitada global (material e mão de obra), dos serviços 
de reforma da Escola Municipal Padre Arnaldo Janssen, na 
sede do município de Ouro Verde do Oeste/PR, de acordo 
com os projetos técnicos, memorial descritivo, planilha 
orçamentária e cronograma físico-financeiro anexos ao 
processo licitatório., que fica RETIFICADA as seguintes 

informações do aviso publicado no Órgão Oficial Eletrônico 
do Município de Ouro Verde do Oeste, na data do dia de 19 
de abril de 2022, Edição n° 249, página 2:

ONDE SE LÊ: 

EDITAL DE HABILITAÇÃO REF:  EDITAL DE TOMADA 
DE PREÇOS Nº 004/2022 
[...]
Outrossim, a Comissão de Licitação decide abrir prazo de 
intenção de recursos de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
última publicação deste Edital, de acordo com o contido no 
art. 109, inciso I, alínea a.
[...]

LEIA-SE:
RESULTADO DE HABILITAÇÃO REF:  EDITAL DE 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 
[...]
Outrossim, a Comissão de Licitação comunica que a 
abertura dos envelopes de propostas de preços das 
empresas habilitadas quanto à documentação, será às 
09h00min do dia 28 de abril de 2022, na sala de reuniões 
da Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste/PR, sito 
à Rua Curitiba, nº 657, Centro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2022

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, da 
Prefeitura do Municipio de Ouro Verde do Oeste, convoca 
as pessoas adiante nominadas e aprovadas para ocupar 
o Cargo Público, conquistados através do CONCURSO 
PÚBLICO Nº 001/2020. O convocado têm o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da publicação para ocupar o 
respectivo cargo, devendo para tanto cumprir os requisitos 
constantes no item 3, apresentar CTPS (Carteira de 
Trabalho e Previdência Social), apresentar documentação 
descrita no ANEXO I deste edital,e ainda prestar exame 
pré-admissional em local previamente determinado pela 
Administração, conforme o item 13.3, do Edital nº 01/2020, 
de 07 de abril de 2020. Sendo que o não cumprimento 
dos requisitos acima e o não comparecimento no prazo 
estipulado perderá os direitos decorrentes de sua aprovação 
no Concurso Público.

Cargo público: EDUCADOR INFANTIL
Classificação Nome Nota 
4º Glaucia Cristina Janing Enz 76,00
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Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, em 20 de abril de 
2022.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

ANEXO I
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS E ORIGINAIS):

1) Documento oficial de identidade e 
CPF;

2) Carteira de Trabalho e comprovante 
de inscrição no PIS/PASEP

3) Certidão de Nascimento ou 
Casamento.

4) Certidão de nascimento filhos 
(menores de 14 anos);

5) Comprovante de residência (conta 
de energia, água ou telefone);

6) Carteira Nacional de Habilitação 
(obrigatório para os cargos de Motorista).

7) Certificado de Reservista;
8) Estar quite com as obrigações 

eleitorais mediante comprovação, título de eleitor e 
comprovante de votação na última eleição;

9) Não estar condenado por sentença 
criminal transitada em julgado e não cumprida, 
atestada por certidão negativa de antecedentes 
criminais, expedida pelos cartórios criminais da 
Comarca, onde reside o candidato; 

10)  Não ter sido demitido por justa 
causa do serviço público, atestado por declaração 
assinada pelo candidato (reconhecida em cartório);

11)  Não estar aposentado em 
decorrência de cargo, função ou emprego público 
de acordo com o previsto no inciso XVI, XVII e 
parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal, 
alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20, 
atestado por declaração assinada pelo candidato 
(reconhecida em cartório);

12)  Não estar em exercício de cargo 
público, de acordo com o previsto no inciso XVI e 
XVII do art. 37 da Constituição Federal, alterado 
pelas emendas Constitucionais nº 19 e 20, 
atestado por declaração assinada pelo candidato 
(reconhecida em cartório);

13) Escolaridade e habilitação legal 
para o exercício do cargo pretendido (diploma e 
histórico);

14)  Relação dos bens que possui, com 
os valores, assinada pelo candidato (reconhecida 
em cartório), ou declaração completa de IRRF do 
último ano;

15) 2 Fotos – 3x4 (recente);
16) Carteira de Vacinação;
17) Conta Banco do Brasil; (podendo 

realizar a abertura após tomar posse).
18) - EXAME MÉDICO: será 

agendado após conferência da documentação.

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO - REF:  EDITAL DE TOMADA 
DE PREÇOS Nº 005/2022

A Comissão de Licitação comunica aos interessados na 
execução do objeto do Edital de Tomada de Preços nº 005/2022, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução, 
sob regime de empreitada global (mão de obra e material), para 
revitalização e readequação do sistema de iluminação pública na 
Avenida Romualdo Peiter no Distrito de São Sebastião, Município 
de Ouro Verde do Oeste/PR, de acordo com o memorial descritivo, 
planilha orçamentária, projeto técnico e cronograma físico-
financeiro anexos ao processo licitatório., que após análise e 
verificação das propostas apresentadas na licitação mencionada, 
decidiu classificar as seguintes proponentes:

Nº EMPRESA VALOR PROPOSTO
1° VOUGUE FABRICAÇÃO DE 

ESTRUTURAS E COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS LTDA

R$72.808,88

2° LUZ DE PRATA 
CONSTRUTORA DE OBRAS 
ELÉTRICAS EIRELI

R$79.892,64

3° RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI R$95.850,00

Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar do primeiro dia após a última publicação 
deste Edital, a Comissão Permanente de Licitação dará vistas ao 
respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se 
sinta prejudicada, para interposição de recurso.

                                                               Ouro Verde do 
Oeste/PR, 20 de abril de 2022.

ALINE ABELHA TAVARES DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CPL

DHEFERSON DOS SANTOS FERREIRA
MEMBRO DA CPL

CÉLIA PATRICIA WARMLING RAMOS
MEMBRO DA CPL
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

Edital de abertura n.º 001/2022

A Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ouro 
Verde do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-
ções legais, mediante as condições estipuladas neste Edi-
tal, em conformidade com a Constituição Federal e demais 
disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comis-
são Organizadora de Concursos, nomeada através do Ato 
da Mesa N.º 003/2022, TORNA PÚBLICA a realização de 
Concurso Público, sob o regime estatutário, para provi-
mento de vagas do seu quadro de pessoal.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Concurso Público a que se refere o presente Edital 
será executado pela Faculdade Alfa Umuarama – UniALFA, 
Credenciada pelo MEC, situada na Av. Paraná, 7327 - Zona 
III - Umuarama - PR - CEP 87502-000, endereço eletrônico 
http://concursos.alfaumuarama.edu.br/ e correio eletrônico 
concursos@alfaumuarama.edu.br.
1.2 O Concurso Público destina-se ao provimento de vaga 
existente, sob regime estatutário, de acordo com a Tabela 
2.1 deste Edital e tem prazo de validade de 2 (dois) anos 
a contar da data de homologação do certame, podendo ser 
prorrogado por igual período a critério do Poder Legislativo 
Municipal.
1.3 A convocação para a vaga informada na Tabela 2.1 
deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a 
conveniência do Poder Legislativo Municipal, dentro do 
prazo de validade do concurso.
1.4 Os requisitos e as atribuições do cargo estão relaciona-
dos no Anexo I deste Edital.
1.5 Os conteúdos programáticos da prova objetiva encon-
tram-se no Anexo II deste Edital.
1.6 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, infor-
mações a respeito de datas, locais e horários de realiza-
ção das provas e demais eventos. O candidato deverá 
observar rigorosamente as formas de divulgação esta-
belecidas neste Edital e demais publicações no endere-
ço eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.br.

2. DOS CARGOS

2.1 O cargo, a carga horária semanal, as vagas de am-
pla concorrência, as vagas para pessoa com deficiência 
(PcD), a remuneração inicial bruta, o valor da taxa de ins-
crição e os requisitos básicos para posse no cargo são os 
estabelecidos a seguir:
Tabela 2.1

CARGOS DISPONÍVEL NESTE CONCURSO PÚBLICO

Cargo

Carga

Horária

Sema-
nal

Vaga 
Ampla

Con-
corrên-

cia

Va-
gas

PcD

Remu-
neração

Inicial 
Bruta

Taxa de

Inscri-
ção

Requisitos 
básicos

Assessor 
Jurídico 20 h CR * R$ 

3.458,29
R$ 

150,00

Ensino su-
perior em 
direito e 
registro na 
OAB.

Zelador 40 h 01 * R$ 
1.368,90

R$ 
50,00

Ensino fun-
d a m e n t a l 
completo

* Não há reserva de vagas para candidatos com defi-
ciência para provimento imediato devido ao quantita-
tivo de vagas oferecido, sendo mantido cadastro de 
reserva.

2.2 A sigla “CR*” significa: CR: Cadastro Reserva.   Não 
há vaga para convocação imediata, mas poderá haver 
vacância de vagas ou criação de novas vagas no cargo 
durante a vigência do Concurso Público.

3.REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO
3.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro de 
servidores:
a) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;
b) ter completado 18 (dezoito) anos;
c) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
d) ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício 
do cargo, em inspeção médica oficial, determinada pela Câ-
mara.
e) possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para 
o exercício do cargo;
f) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, em-
prego ou função pública nos órgãos e entidades da Admi-
nistração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins 
de verificação do acúmulo de cargos;
g) a quitação com as obrigações eleitorais e militares;
h) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de car-
go público;
i) ter sido aprovado e classificado no concurso público;
j) atender às demais exigências contidas neste Edital.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o 
conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das con-
dições estabelecidas neste Edital.
4.2 As inscrições para este Concurso Público serão reali-
zadas somente via internet. Não serão aceitas inscrições 
efetuadas de forma diversa da estabelecida neste item.
4.3 O período para a realização das inscrições será o pe-
ríodo estabelecido no ANEXO III - Cronograma, observado 
horário oficial de Brasília/DF, através do endereço eletrôni-
co http://concursos.alfaumuarama.edu.br.
4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição 
declarando estar ciente das condições exigidas para admis-
são no cargo e submetendo-se às normas expressas neste 
Edital;
b) imprimir o boleto bancário gerado e efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição no valor estipulado na Tabela 2.1 até a 
data estabelecida no cronograma deste Edital.
4.5 Em hipótese alguma, após finalizado o preenchimento 
do Formulário de Solicitação de Inscrição, será permitido ao 
candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu.
4.6 O candidato terá sua inscrição deferida mediante o pa-
gamento correto do boleto bancário.
4.6.1 No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo 
candidato será considerada a última inscrição realizada 
com data e horário mais recente, independente da data 
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em que o pagamento tenha sido realizado. As demais 
inscrições serão canceladas automaticamente, não ha-
vendo ressarcimento do valor pago, ou transferência 
do valor pago para outro candidato ou ainda para ins-
crição realizada para outro cargo.
4.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exati-
dão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição.
4.7.1 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no 
Formulário de Solicitação de Inscrição, bem como a falsifi-
cação de declarações ou de dados e/ou outras irregulari-
dades na documentação, determinará o cancelamento da 
inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, 
implicando, em qualquer época, na eliminação automática 
do candidato sem prejuízo das cominações legais cabíveis. 
Caso a irregularidade seja constatada após a posse do can-
didato, o mesmo será exonerado do cargo.
4.8 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado 
em toda a rede bancária ou Casas Lotéricas, até a data 
de seu vencimento. Caso o candidato não efetue o pa-
gamento do seu boleto até a data do vencimento, o 
mesmo deverá acessar o endereço eletrônico http://
concursos.alfaumuarama.edu.br, imprimir a segunda via 
do boleto bancário e realizar o pagamento até a data 
máxima estipulada no ANEXO III - Cronograma. As ins-
crições realizadas com pagamento após essa data não 
serão acatadas.
4.9 A Faculdade Alfa Umuarama, em nenhuma hipótese, 
processará qualquer registro de pagamento com data pos-
terior à estabelecida no cronograma deste edital. O valor 
referente ao pagamento da taxa de inscrição não será de-
volvido em hipótese alguma, a não ser por anulação plena 
deste concurso.
4.10 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que 
venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas 
em depósito ou transferência bancária ou pix, tampouco as 
de programação de pagamento que não sejam efetivadas.
4.11 A Câmara e a Faculdade Alfa Umuarama não se 
responsabilizam por solicitação de inscrição via internet não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação e/ou congestionamento das linhas 
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados.
4.12 Quanto ao indeferimento da solicitação de inscrição 
caberá interposição de recurso, protocolado em formulário 
próprio, disponível no endereço eletrônico http://concursos.
alfaumuarama.edu.br, no período estipulado para interposi-
ção de recurso, explícita no ANEXO III - Cronograma, ob-
servado o horário oficial de Brasília/DF.

5. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
(PCD)
5.1 Às pessoas com deficiência serão reservadas 5% (cinco 
por cento) das vagas destinadas a cada cargo e das que 
vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concur-
so, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis 
com a deficiência. As disposições deste Edital, referentes 
às Pessoas com Deficiência, são correspondentes às da Lei 
nº 7.853/89 e do Decreto 3.298/99, alterado pelo Decreto n° 
5.296/2004, da Lei nº 12.764/12 regulamentada pelo Decre-
to nº 8.368/14 federais.
5.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 
5.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá 
ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, des-
de que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por cargo, 
nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990.

5.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os 
candidatos com deficiência nos cargos com número de va-
gas igualou superior a 5 (cinco).
5.1.3 A compatibilidade da pessoa com deficiência com o 
cargo no qual se inscreveu será declarada por junta médica 
especial, perdendo o candidato o direito à nomeação caso 
seja considerado inapto para o exercício do cargo.
5.2 A pessoa com deficiência participará do Concurso Públi-
co em igualdade de condições com os demais candidatos 
no que se refere ao conteúdo das provas, a avaliação e aos 
critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação da 
prova e às notas mínimas exigidas de acordo com o previs-
to no presente Edital.
5.3 São consideradas pessoas com deficiência, de acordo 
com o artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de de-
zembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de 
dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se enqua-
dram nas categorias de I a VI a seguir; e as contempladas 
pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Jus-
tiça: “O portador de visão monocular tem direito de concor-
rer, em Seleção Competitiva Pública, às vagas reservadas 
aos deficientes”:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um 
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o com-
prometimento da função física, apresentando-se sob a for-
ma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas 
e as que não produzam dificuldades para o desempenho 
de funções (Redação dada pelo Decreto nº 5.296,de 2004);
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, 
de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por au-
diograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 
3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual 
é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual 
entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óp-
tica; os casos nos quais a somatória da medida do campo 
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a 
ocorrência simultânea de quaisquer das condições anterio-
res (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual signifi-
cativamente inferior à média, com manifestação antes dos 
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas 
de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada 
pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer e
h) trabalho;
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais 
deficiências.
VI - A pessoa com transtorno do espectro autista é conside-
rada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

5.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência ou a 
condições especiais para realização da prova e da can-
didata lactante, o candidato deverá:
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5.4.1 a) Acessar o site http://concursos.alfaumuarama.edu.
br;
b) efetuar sua inscrição no concurso público no período 
estabelecido no Anexo III - Cronograma, através do site 
http://concursos.alfaumuarama.edu.br.
c) Enviar o formulário de solicitação de reserva de vagas 
para PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) devidamente 
preenchido e assinado, conforme Anexo V deste Edital e 
o laudo médico com as informações descritas no item a se-
guir;
5.4.1.1 o laudo médico deverá estar redigido em letra legí-
vel e dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência 
da qual o candidato é portador, com expressa referência 
ao código correspondente de Classificação Internacional de 
Doença - CID, com citação do nome por extenso do candi-
dato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a as-
sinatura do médico responsável por sua emissão. Somente 
serão considerados os laudos médicos emitidos nos últi-
mos 12 (doze) meses anteriores à data da realização da 
inscrição.
5.4.1.2 Enviar através de link específico de CANDIDATOS 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS no site 
http://concursos.alfaumuarama.edu.br, dentro do prazo esti-
pulado no cronograma deste Edital, os seguintes documen-
tos: Anexo V devidamente preenchido e assinado e laudo 
médico. O candidato deve estar “logado” no site para enviar 
os documentos. 
5.5 O candidato com deficiência que não proceder confor-
me as orientações deste item será considerado como não 
portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de 
vaga para PcD e passando à ampla concorrência. Nestes 
casos, o candidato não poderá interpor recurso em favor de 
sua situação.
5.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos 
da Organização Mundial da Saúde e da Legislação supra ci-
tada neste item, a opção de concorrer às vagas destinadas 
às pessoas com deficiência será desconsiderada, passan-
do o candidato à ampla concorrência.
5.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se ins-
creverem como pessoa com deficiência estará disponível 
no Edital de homologação das inscrições, disponível no en-
dereço eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.br em 
data disponível no Anexo III - Cronograma.
5.7.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como 
PcD poderá impetrar recurso, em formulário próprio disponí-
vel no endereço eletrônico http://concursos.alfaumuarama.
edu.br no período proposto no ANEXO III - Cronograma, 
observado horário oficial de Brasília/DF.
5.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se 
aprovado no Concurso Público, terá seu nome divulgado na 
lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprova-
dos específica para pessoas com deficiência.
5.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga re-
servada às pessoas com deficiência, esta será preen-
chida com estrita observância da ordem de classifica-
ção geral.

5.10 Da candidata lactante:
5.10.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar, 
durante a realização da prova, deverá:
5.10.1.1 Levar acompanhante;
5.10.1.2 Levar certidão de nascimento do lactente (cópia 
simples) ou laudo médico (original ou cópia autenticada) 
que ateste esta necessidade.
5.10.2 A candidata que necessitar amamentar deverá ainda 

levar um acompanhante, sob pena de ser impedida de reali-
zar a prova na ausência deste. O acompanhante ficará res-
ponsável pela guarda do lactente em sala reservada para 
amamentação. Contudo, durante a amamentação, é veda-
da a permanência de quaisquer pessoas que tenham grau 
de parentesco ou de amizade com a candidata no local.
5.10.3 Ao acompanhante não será permitido o uso de quais-
quer dos objetos e equipamentos eletrônicos durante a rea-
lização do certame.
5.10.4 Nos horários previstos para amamentação, a candi-
data lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala 
de prova acompanhada de um fiscal. Não será concedido 
tempo adicional para a candidata que necessitar amamen-
tar, a título de compensação, durante o período de realiza-
ção da prova.
5.11. A Faculdade Alfa Umuarama não receberá qualquer 
documento entregue pessoalmente em sua sede.
5.12. Não haverá devolução da cópia da certidão de nas-
cimento, laudo médico original ou cópia autenticada, bem 
como quaisquer documentos enviados e não serão forneci-
das cópias desses documentos.
5.13. A Faculdade Alfa Umuarama não se responsabiliza 
por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da re-
ferida documentação ao seu destino.
5.14 O deferimento das solicitações de condição especial 
estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico 
http://concursos.alfaumuarama.edu.brem data provável dis-
ponível no Anexo III - Cronograma. O candidato que tiver 
a sua solicitação de condição especial indeferida poderá 
impetrar recurso, em formulário próprio disponível no en-
dereço eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.brno 
período estabelecido em seu Anexo III - Cronograma, ob-
servado horário oficial de Brasília/DF.

6 - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
6.1 -Haverá isenção da taxa de inscrição, conforme Decreto 
Federal nº 6.593/2008.
6.1.1-Conforme o Decreto Federal n.º 6.593/2008, Art. 1º, fi-
cam isentos do pagamento da taxa de inscrição neste Con-
curso Público, realizado no âmbito municipal, os candidatos 
que:
a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o De-
creto Federal n.º 6.135/2007; e
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do 
Decreto n.º 6.135/2007.
6.1.2 - O candidato que faz jus ao benefício deverá:
a) Acessar o site http://concursos.alfaumuarama.edu.br;
b) efetuar sua inscrição no concurso público no período es-
tabelecido no Anexo III - Cronograma, através do site 
http://concursos.alfaumuarama.edu.br;
c) Preencher a declaração de que atende à condição es-
tabelecida nos itens anteriores, conforme Anexo IV deste 
edital.
d) Enviar através de link específico de ISENTOS no site 
http://concursos.alfaumuarama.edu.br dentro do prazo es-
tipulado no cronograma deste Edital, os seguintes docu-
mentos: Anexo IV devidamente preenchido e assinado e 
cópia do documento de identificação tipo R.G. e CPF. En-
viar ainda, sob pena de indeferimento, Comprovante de 
Cadastramento atualizado no Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Federal com assinatura e carimbo 
do servidor emitente, com data de emissão não superior a 
30 (trinta) dias da data de publicação do presente edital. O 
referido documento poderá ser obtido nos órgãos ligados 
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a Assistência Social do Município. O candidato deve estar 
“logado” no site para enviar documentos. 
6.1.3 - A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções 
previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágra-
fo único do art. 10 do Decreto n.º 83.936/1979.
6.1.4 - Não será aceita solicitação de isenção de pagamen-
to de valor de inscrição via fax ou via correio eletrônico.
6.1.5 - A relação dos pedidos de isenção deferidos e inde-
feridos será divulgada em mural na Câmara Municipal e no 
site http://concursos.alfaumuarama.edu.br, na data estabe-
lecida no Anexo III - Cronograma.
6.1.6 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção 
indeferidos deverão acessar o endereço eletrônico http://
concursos.alfaumuarama.edu.br, imprimir o boleto para pa-
gamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento até o 
prazo estabelecido no Anexo III - Cronograma, conforme 
procedimentos descritos neste edital.

7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
7.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado 
no endereço eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.
br em data provável disponível no Anexo III - Cronograma.
7.2 No edital de deferimento das inscrições constará a lista-
gem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às 
vagas para pessoa com deficiência e dos candidatos solici-
tantes de condições especiais para a realização da prova.
7.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de 
recurso, sem efeito suspensivo, em formulário próprio, dis-
ponível no endereço eletrônico http://concursos.alfaumua-
rama.edu.br dentre o período estabelecido no ANEXO III 
- Cronograma, tendo início as 08h até 23h59min da data 
final estipulada, observado o horário oficial de Brasília/DF.
7.4 A Faculdade Alfa Umuarama, quando for o caso, subme-
terá os recursos à Comissão Especial do Concurso Público, 
a qual decidirá sobre o pedido de reconsideração e divulga-
rá o resultado através de edital disponibilizado no endereço 
eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.br.
7.5 - No Edital de homologação das inscrições, será publi-
cada a relação de pedidos especiais deferidos e indeferidos 
para realização da prova escrita. O candidato que solicitou 
o atendimento especial e cumpriu fielmente o item 5.4 deste 
Edital e não constar nesta relação, deverá protocolar recur-
so, solicitando o atendimento especial que necessita.
7.5.1 - O candidato portador de necessidades especiais, 
que não recorrer no prazo estipulado em Edital, NÃO pode-
rá reclamar ou solicitar condições especiais no dia da prova.

8. DAS FASES DO CONCURSO
8.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e 
fases:
Primeira etapa: realização de prova escrita objetiva, apli-
cada a todos os candidatos, possuindo caráter eliminatório 
e classificatório.
Segunda etapa: realização de exame pré-admissional para 
verificar se o candidato preenche todos os requisitos para 
investidura no cargo.

8.2 – DA PRIMEIRA ETAPA – PROVA OBJETIVA
8.2.1 – A prova escrita será composta de 40 questões, 
abrangendo as seguintes áreas de conhecimento:

Conteúdos Quantidade de 
Questões

Peso Indi-
vidual

Total de pontos

Língua Portuguesa 10 2,0 20

Raciocínio Lógico 10 2,0 20

Conhecimentos Gerais e 
Legislação 10 2,0 20

Conhecimentos Espe-
cíficos 10 4,0 40

TOTAL DE PONTOS NA 
PROVA

100,00

8.2.2 DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA 
OBJETIVA
8.2.2.1 A prova objetiva será aplicada na cidade de Ouro 
Verde do Oeste, Estado do Paraná.
8.2.2.2 A Faculdade Alfa Umuarama poderá utilizar sala(s) 
existentes e/ou extra(s) nos locais de aplicação da prova, 
alocando ou remanejando candidatos para essa(s), confor-
me as necessidades.
8.2.2.3 A prova objetiva será aplicada em data provável dis-
ponível no Anexo III - Cronograma, em horário e local a 
ser informado através de edital disponibilizado no endereço 
eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.br.
8.2.2.4 O horário de início da prova será o mesmo, ainda 
que realizada em diferentes locais.
8.2.2.5 Havendo alteração da data prevista, a prova poderá 
ocorrer em sábados, domingos e feriados. Despesas prove-
nientes da alteração de data serão de responsabilidade do 
candidato.
8.2.2.6 As provas serão constituídas de questões objetivas, 
inéditas ou de domínio público, de múltipla escolha, com 
05 (cinco) alternativas diferentes, com apenas uma opção 
correta.
8.2.3 O ensalamento será publicado no dia da publicação 
do Edital de Homologação das inscrições.
8.2.3.1 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a 
identificação correta de seu local de realização das provas 
e o comparecimento no horário determinado.
8.2.4 O local de realização da prova objetiva, constante no 
Edital de Ensalamento, divulgado conforme sub itens ante-
riores, não será alterado em hipótese alguma a pedido do 
candidato.
8.2.5 O candidato deverá comparecer com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o fe-
chamento do portão de acesso ao local de realização da 
prova, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, seu documento oficial de identificação com foto. 
8.2.6 São considerados documentos de identidade as 
carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Po-
lícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas 
de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, 
que, por lei federal, valem como documento de identidade, 
a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a 
Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da 
Lei nº 9.503, art.159, de 23/9/97.
8.2.7 No caso de perda ou roubo do documento de identi-
ficação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no 
máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da prova ob-
jetiva e, ainda, ser submetido à identificação especial, con-
sistindo na coleta de impressão digital.
8.2.8 Não serão aceitos como documentos de identidade 
protocolos de solicitação de documentos, certidões de nas-
cimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcio-
nais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem 
foto, carteira de estudante, Carteiras de Agremiações Des-
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portivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda 
que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não 
identificáveis. Ainda, não serão aceitos qualquer tipo de do-
cumento na forma digital.
8.2.9 Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, 
ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado 
do Concurso Público.
8.2.10 Após a abertura do pacote de provas, o candidato 
não poderá consultar ou manusear qualquer material de es-
tudo ou leitura.
8.2.11 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
8.2.11.1 prestar a prova sem que esteja portando um do-
cumento oficial de identificação original com fotografia;
8.2.11.2 realizar a prova sem que sua inscrição esteja pre-
viamente confirmada; 

8.2.11.3 ingressar no local de prova após o fechamento do 
portão de acesso;
8.2.11.4 realizar a prova fora do horário ou espaço físico 
pré-determinados;
8.2.11.5 comunicar-se com outros candidatos durante a 
realização da prova;
8.2.11.6 portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer 
dos objetos e/ou equipamentos citados no item 10 deste 
Edital;
8.2.11.7 em toda e quaisquer dependências físicas onde 
será realizada a prova, o uso de quaisquer dispositivos ele-
trônicos relacionados no item 10 deste edital. É expressa-
mente proibida a realização de qualquer tipo de imagem, 
por qualquer meio eletrônico, do local de prova, por parte 
do candidato, cabendo a Faculdade Alfa Umuarama a apli-
cação da penalidade devida.
8.2.12 A Faculdade Alfa Umuarama recomenda que o can-
didato não leve nenhum dos objetos ou equipamentos rela-
cionados no item 10 deste Edital. Caso seja necessário o 
candidato portar algum desses objetos, estes deverão ser 
obrigatoriamente acondicionados em envelopes de guarda 
de pertences fornecidos pela Faculdade Alfa Umuarama 
e conforme o previsto neste Edital. Aconselha-se que os 
candidatos retirem as baterias dos celulares antes do 
acondicionamento no envelope, garantindo assim que 
nenhum som será emitido, inclusive do despertador 
caso esteja ativado.
8.2.13 A Faculdade Alfa Umuarama não ficará responsável 
pela guarda de quaisquer objetos pertencentes aos candi-
datos, tampouco se responsabilizará por perdas ou extra-
vios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos 
durante a realização da prova, nem por danos neles cau-
sados.
8.2.14 Não será permitida entrada de candidatos no local de 
prova portando armas.
8.2.15 Não será permitido o ingresso ou a permanência de 
pessoa estranha ao certame, em qualquer local de prova, 
durante a realização da prova objetiva.
8.2.16 A Faculdade Alfa Umuarama poderá, a seu critério, 
coletar impressões digitais dos candidatos, bem como utili-
zar detectores de metais.
8.2.17 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, 
obrigatoriamente, ao fiscal de sala sua Folha de Respostas 
devidamente preenchida e assinada.
8.2.18 Em hipótese alguma haverá substituição da Fo-
lha de Respostas por erro do candidato.
8.2.19 O candidato deverá transcrever as respostas da pro-
va objetiva para a Folha de Respostas, que será o único do-
cumento válido para a correção. O preenchimento da Folha 

de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, 
que deverá proceder conforme as instruções contidas na 
mesma e na capa do caderno de questões.
8.2.20 O candidato deverá assinalar as respostas das ques-
tões da prova objetiva na Folha de Respostas, preenchendo 
os alvéolos com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
8.2.21 Os prejuízos advindos de marcações feitas in-
corretamente na Folha de Respostas serão de inteira 
responsabilidade do candidato, tais como marcação ra-
surada, marcação não preenchida integralmente, mar-
cações feitas a lápis, ou qualquer outro tipo diferente 
da orientação contida na Folha de Respostas ou na 
capa do caderno de questões.
8.2.22 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, 
rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua Fo-
lha de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos ad-
vindos da impossibilidade de realização do processamento 
eletrônico desta.
8.2.23 O candidato poderá entregar sua Folha de Respos-
tas e deixar definitivamente o local de realização da prova 
objetiva somente após decorridos, no mínimo, 30 (trinta) 
minutos do seu início, podendo levar consigo o Caderno 
de Questões, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal 
da sala sua Folha de Respostas devidamente preenchida e 
assinada.
8.2.24 Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala 
após entregarem suas Folhas de Respostas e assinarem 
a ata e o lacre de fechamento do envelope no qual serão 
acondicionadas as Folhas de Respostas da sala.
8.2.25 A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas, 
incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas. Não 
haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 
para a realização da prova em razão do afastamento de 
candidato da sala de prova.
8.2.25.1 Cada questão da prova objetiva terá 5 (cinco) al-
ternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) 
alternativa correta, sendo atribuída pontuação 0 (zero) às 
questões com mais de uma opção assinalada, questões 
sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.
8.2.25.2 O candidato deverá obter 50 (cinquenta) pontos 
ou mais na prova objetiva para não ser eliminado do 
concurso público, além de não ser eliminado por outros 
critérios estabelecidos neste Edital.

8.3. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
8.3.1 O gabarito preliminar será divulgado em data pro-
vável disponível no Anexo III - Cronograma, no endereço 
eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.br.
8.3.2 Quanto ao gabarito preliminar divulgado caberá a in-
terposição de recurso, devidamente fundamentado, nos ter-
mos do item 11 deste Edital.

9. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO
9.1 Os candidatos serão classificados em ordem decres-
cente do total de pontos.
9.2 A Nota Final será igual a nota obtida na prova objetiva 
escrita.
9.3 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato que:
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual 
ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de publicação 
do resultado e classificação deste concurso, conforme arti-
go 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, 
de 1.º de outubro de 2003).
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos;
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c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;
d) obtiver maior pontuação em Raciocínio Lógico;
e) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Gerais e le-
gislação;
f) persistindo o empate, terá preferência o candidato com 
mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste su-
bitem).
9.4 O resultado final do Concurso Público será publicado 
por meio de duas listagens, a saber:
a) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candi-
datos habilitados, inclusive os inscritos como pessoa com 
deficiência, em ordem de classificação;
b) Lista de Pessoas com Deficiência, contendo a classifi-
cação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos como 
pessoa com deficiência, em ordem de classificação.

10. DA ELIMINAÇÃO
10.1 Poderá ser eliminado do Concurso Público o can-
didato que:
10.1.1 não estiver presente na sala ou local de realização 
da prova no horário determinado para o seu início;
10.1.2 for surpreendido, durante a realização da prova, em 
comunicação com outro candidato, utilizando-se de material 
não autorizado ou praticando qualquer modalidade de frau-
de para obter aprovação própria ou de terceiros;
10.1.3 for surpreendido, durante a realização da prova, 
utilizando e/ou portando indevidamente ou diferente-
mente das orientações deste Edital:
a) equipamentos eletrônicos como máquinas calcula-
doras, relógios de qualquer espécie, MP3, MP4, telefone 
celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfi-
ca, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho 
similar;
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, có-
digos e/ou legislação, impressos que não estejam ex-
pressamente permitidos ou qualquer outro material de 
consulta;
c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, 
boné, gorro, etc;
10.1.4 tenha qualquer objeto, tais como aparelho celu-
lar, aparelhos eletrônicos ou relógio de qualquer espé-
cie, que venha a emitir ruídos, conforme as orientações 
deste Edital, durante a realização da prova;
10.1.5 for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a 
execução da prova;
10.1.6 faltar com o devido respeito para com qualquer mem-
bro da equipe de aplicação da prova, com as autoridades 
presentes ou com os demais candidatos;
10.1.7 fizer anotação de informações relativas às suas res-
postas em qualquer outro meio, que não os permitidos;
10.1.8 afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acom-
panhamento de fiscal;
10.1.9 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a 
Folha de Respostas;
10.1.10 descumprir as instruções contidas no caderno de 
questões e na Folha de Respostas;
10.1.11 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-
lhos, incorrendo em comportamento indevido;
10.1.12 não permitir a coleta de sua assinatura e, quando 
for o caso, coleta da impressão digital durante a realização 
da prova;
10.1.13 for surpreendido portando qualquer tipo de arma;
10.1.14 recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
10.1.15 ausentar-se da sala portando o caderno de ques-

tões da prova objetiva antes do tempo determinado no su-
bitem 8.2.25;
10.1.16 recusar-se a entregar o material da prova ao térmi-
no do tempo destinado para a sua realização;
10.1.17 não atingir a pontuação mínima para classificação, 
prevista neste Edital.
10.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer 
meio, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, sua 
prova será anulada e ele será automaticamente eliminado 
do Concurso Público.

11. DOS RECURSOS
11.1 Caberá interposição de recursos, devidamente funda-
mentados a Faculdade Alfa Umuarama no prazo de 2 (dois) 
dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, 
assim entendidos:
11.1.1 contra o indeferimento da inscrição nas condições: 
pagamento não confirmado, condição especial e inscrição 
como pessoa com deficiência;
11.1.2 contra as questões da prova objetiva e o gabarito 
preliminar;
11.1.3 contra o resultado da prova objetiva;
11.1.4 contra a nota final e classificação dos candidatos.
11.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o 
acompanhamento da publicação das decisões objetos 
dos recursos no endereço eletrônico http://concursos.
alfaumuarama.edu.br, sob pena de perda do prazo recur-
sal.
11.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimen-
to próprio disponível no endereço eletrônico http://concur-
sos.alfaumuarama.edu.br .
11.3.1 As alegações devem estar fundamentadas em:
a) Citação das fontes de pesquisa; 
b) Nome dos autores;
c) Bibliografia específica com cópia das páginas dos livros 
citados. 
11.4 - Procedimentos para envio do recurso: 
a) Acessar o site;
b) Preencher o formulário de recurso (Anexo VI), fundamen-
tar, assinar e digitalizar; 
c) Anexar as cópias escaneadas das páginas dos livros ci-
tados; 
d) Enviar através de link específico de Recursos no site 
http://concursos.alfaumuarama.edu.br, dentro do prazo es-
tipulado no cronograma deste Edital. O candidato deve es-
tar “logado” no site para enviar recursos. 
Os arquivos devem ser no formato .docx, .pdf ou .jpg. Arqui-
vos enviados em extensões diferentes não serão analisa-
dos pela Banca e serão indeferidos.
11.4.1 - Será indeferido o recurso que não estiver funda-
mentado e não atender os dispositivos constantes nos itens 
acima ou for interposto fora do prazo, bem como os que 
contenham erro formal e/ou material em sua elaboração ou 
procedimentos que sejam contrários ao disposto neste Edi-
tal. 
11.5 Os recursos deverão ser individuais e devidamente 
fundamentados. Especificamente conta questões da prova 
objetivas e o gabarito preliminar, este deverá estar acompa-
nhado de citação da bibliografia.
11.6 Os recursos interpostos que não se refiram especifica-
mente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo 
estabelecido neste Edital não serão apreciados.
11.7 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada 
evento referido no subitem 11.1 deste Edital.
11.8 Admitir-se-á um único recurso por questão para cada 
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candidato, relativamente ao gabarito preliminar divulgado, 
não sendo aceitos recursos coletivos.
11.9 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por 
força de provimento de algum recurso, as provas objetivas 
serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.
11.10 Se da análise do recurso resultar anulação de ques-
tão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o re-
sultado da mesma será recalculado de acordo com o novo 
gabarito.
11.11 No caso de anulação de questão(ões) da prova obje-
tiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 
candidatos do cargo, inclusive aos que não tenham inter-
posto recurso.
11.12 Caso haja procedência de recurso interposto dentro 
das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a 
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classi-
ficação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a 
desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima 
exigida para a aprovação.
11.13 Recurso interposto em desacordo com este Edital 
não será considerado.
11.14 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e 
comum a todos os candidatos.
11.15 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, 
exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao can-
didato.
11.16 Não serão aceitos recursos via fax, via correio 
eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
11.17 As respostas dos recursos serão enviadas no e-mail 
do candidato recorrente.
11.17.1 As respostas aos recursos interpostos pelos candi-
datos, contra as demais fases do certame, serão enviadas 
no e-mail do candidato recorrente.
11.18 A Banca Examinadora da Faculdade Alfa Umuarama, 
empresa responsável pela organização do certame, cons-
titui última instância administrativa para recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 
recursos ou revisões adicionais.

12. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
12.1 O resultado final do Concurso Público, após decididos 
todos os recursos interpostos, será homologado pela Câ-
mara Municipal e publicado em Diário Oficial e no endereço 
eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.br em duas 
listas, em ordem classificatória, com pontuação: uma lista 
contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive 
a dos candidatos com deficiência, e outra somente com a 
classificação dos candidatos com deficiência.

13. DA NOMEAÇÃO PARA POSSE
13.1 A nomeação para posse será publicada no Diário Oficial 
do Município e no endereço eletrônico oficial do Município 
sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento dos editais de convocação que serão publicados.
13.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado 
no Edital de Nomeação será considerado como desistente e 
substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado.
13.3 A posse no cargo dependerá de prévia inspeção médi-
ca oficial do Município. O candidato nomeado somente será 
empossado ser for julgado APTO física e mentalmente para 
o exercício do cargo. Caso seja considerado inapto para 
exercer o cargo, não será empossado, perdendo automati-
camente a vaga, sendo convocado o próximo habilitado da 
lista, obedecida a ordem de classificação.
13.4 Para investidura no cargo o candidato, a Câmara Mu-

nicipal publicará edital próprio contendo o rol de documen-
tos que deverão ser apresentados à Diretoria de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consu-
mada a providência do evento que lhes disser respeito, cir-
cunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso 
Oficial, oportunamente divulgado pela Câmara no endereço 
eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.br
14.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada 
nas informações e documentos do candidato, mesmo que 
já tenha sido divulgado o resultado deste Concurso Público 
e embora o candidato tenha obtido aprovação, levará a sua 
eliminação, sem direito a recurso, sendo considerados nu-
los todos os atos decorrentes da sua inscrição.
14.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompa-
nhar as publicações de todos os comunicados e Editais re-
ferentes ao Concurso Público de que trata este Edital.
14.4 Não haverá segunda chamada para quaisquer das 
fases do concurso, seja qual for o motivo da ausência do 
candidato, nem serão aplicadas provas em locais ou horá-
rios diversos dos estipulados no documento de confirmação 
de inscrição, neste Edital e em outros Editais referentes às 
fases deste Concurso Público.
14.5 O não comparecimento do candidato a qualquer das 
fases obrigatórias acarretará na sua eliminação do concur-
so.
14.6 A Faculdade Alfa Umuarama não se responsabiliza por 
quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este Con-
curso Público.
14.7 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/
ou endereço residencial, poderá requerer a alteração atra-
vés de solicitação assinada pelo próprio candidato, enviado 
no e-mail de atendimento ao candidato concursos@alfau-
muarama.edu.br, anexando documentos que comprovem 
tal alteração, com expressa referência ao Concurso, Cargo 
e número de Inscrição, até a data de publicação da homo-
logação dos resultados. Após esta data, poderá requerer a 
alteração junto à Câmara, ou enviar a documentação via 
SEDEX com AR para o mesmo endereço, aos cuidados da 
Comissão Especial do Concurso.
14.8 Os cartões respostas, provas e demais documentos 
deste Concurso Público serão arquivados pelo período de 
06 (seis) meses após a homologação final.  Após este pe-
ríodo serão incinerados.
14.9 A Câmara Municipal e a Faculdade Alfa Umuarama 
se eximem das despesas com viagens e hospedagens dos 
candidatos em quaisquer das fases do certame seletivo, 
mesmo quando alteradas datas previstas no cronograma 
inicial, reaplicação de qualquer fase, inclusive de provas, de 
acordo com determinação da Câmara Municipal.
14.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Especial do Concurso, ouvida A Faculdade Alfa Umuarama.
14.11 Será admitida a impugnação deste Edital, desde que 
devidamente fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis a contar da sua publicação.
14.11.1 A impugnação deverá ser enviada, dentro do prazo 
estipulado, enviado no e-mail de atendimento ao candidato 
concursos@alfaumuarama.edu.br.
14.12 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Ouro Verde do Oeste/PR, 20 de abril de 2022.
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OSVALDERI JOSÉ FERNANDES
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste– PR

José Nogueira Alencar
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022

HOMOLOGO, nos termos da legislação em vigor, o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2022, contratação 
para uso temporário e não exclusivo, dos seguintes softwares e sistemas: CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, FOLHA DE 
PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, TRANSPARÊNCIA E E-SOCIAL (LC 131/2009). Contratada: SPIN SISTEMAS 
LTDA – ME – valor mensal = R$ 3.961,38 (três mil novecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos), prazo de 
04 (quatro) meses.

Ouro Verde do Oeste – PR, 20 de abril de 2022.

Osvalderi José Fernandes
Presidente Câmara de Vereadores

Lucian Aluísio Dierings Diogo Franco de Souza
Prefeito Municipal Secretário de Administração

E-mail: documentacao@ouroverdedooeste.pr.gov.br
Certificação Digital ICP-BRASIL

A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir a validade de um Certificação Digital, a ICP-BRASIL é a 
infraestrutura Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Provisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições. Sendo 
assim, são considerados legalmente validos, no âmbito nacional, apenas os certificados emitidos por autoridades credenciadas junto à ICP-BRASIL. Com 
o uso de Certificados Digitais é possível anexar assinaturas digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de documento válido e original 
também de acordo com a Lei 11.419.
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