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ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 196, DE 22 DE JULHO DE 2021

Nomeia para ocupar cargo público de provimento efetivo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e 
de conformidade com art. 22 e 23, da Lei Municipal nº 100, de 25 de novembro de 1993,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica nomeada, a senhora LIZIANE HOFFMANN, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG 
nº. 12.407.092-9 SSP/PR e inscrita no CNPF/MF sob o nº. 094.133.489-95, para ocupar o cargo público de provimento 
efetivo de ZELADOR, Grupo Ocupacional Operacional “GOO”, Tabela Salarial “A”, Referência Salarial “S -I”, Nível Salarial 
“Piso Inicial”, aprovada e classificada em 1º (primeiro) lugar, no concurso público nº. 01/2020, com a nota 84,00 (oitenta e 
quatro), iniciando as atividades no dia 26 de julho de 2021 devendo permanecer em estágio probatório até 25 de julho de 
2024.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
      

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 22 de julho de 2021.

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

PORTARIA Nº 197, DE 22 DE JULHO DE 2021

Nomeia para ocupar cargo público de provimento efetivo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e 
de conformidade com art. 22 e 23, da Lei Municipal nº 100, de 25 de novembro de 1993,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica nomeada, a senhora SIRLEI APARECIDA BATISTA, brasileira, solteira, portadora da cédula de identi-
dade RG nº. 5.349.940-6 SSP/PR e inscrita no CNPF/MF sob o nº. 019.527.219-62, para ocupar o cargo público de provi-
mento efetivo de ZELADOR, Grupo Ocupacional Operacional “GOO”, Tabela Salarial “A”, Referência Salarial “S -I”, Nível 
Salarial “Piso Inicial”, aprovada e classificada em 2º (segundo) lugar, no concurso público nº. 01/2020, com a nota 78,00 
(setenta e oito), iniciando as atividades no dia 26 de julho de 2021 devendo permanecer em estágio probatório até 25 de 
julho de 2024.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
     

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 22 de julho de 2021.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELE-
TRÔNICO N.º 019/2021

O Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Pa-
raná, torna público que estará realizando a abertura do cer-
tame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2021, obje-
tivando contratação de empresa específica para perfuração 
e instalação de poços de monitoramento e realização de 
estudos ambientais nas áreas do aterro sanitário, cemitério 
municipal e área “bota fora” no município de Ouro Verde 
do Oeste – Paraná, visando atender a legislação ambiental 
e as orientações do Instituto Água e Terra – IAT. Abertura, 
avaliação das propostas e disputa, no dia 05 de agosto de 
2021, a partir das 08h31min na plataforma da “bll.org.br”. 

- O edital completo encontra-se disponível no site 
https://www.ouroverdedooeste.pr.gov.br/licitacao/, ou por 
meio do site https://www.bll.org.br, Maiores informações 
pelo telefone (45) 3251-8000, ramais 8074, 8079 e 8080.

EXTRATO DE CONTRATAÇÕES

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURO VERDE DO OESTE, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, informa: 
TERMO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Contratado:  Amanda Aparecida de Oliveira
Função: Professor  – T20 

Período: 12 meses Data: 21/07/2021 a 20/07/2022
Forma de contratação: Teste Seletivo 002/2021
TERMO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Contratado: Célia Patrícia Warmling Ramos
Função: Professor  – T20 
Período: 12 meses Data: 21/07/2021 a 20/07/2022
Forma de contratação: Teste Seletivo 002/2021
TERMO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Contratado: Fabiana Cristina Martins Campos Vieira
Função: Professor  – T20 
Período: 12 meses Data: 21/07/2021 a 20/07/2022
Forma de contratação: Teste Seletivo 002/2021
TERMO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Contratado: Cleusa Gloria Santos Rodrigues  
Função: Educador Infantil – T40
Período: 12 meses Data: 26/07/2021 a 25/07/2022
Forma de contratação: Teste Seletivo 002/2021
TERMO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Contratado: Jéssica Chaves de Paula    
Função: Agente De Apoio – T40
Período: 12 meses Data: 26/07/2021 a 25/07/2022
Forma de contratação: Teste Seletivo 002/2021

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE 
DO OESTE, Estado do Paraná, em 21 de julho de 2021.

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2021 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, 
 
Considerando que a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público, encontra previsão no inciso IX do artigo 37 da Constituição 
Federal; 
 
Considerando a necessidade de se efetuar a contratação de pessoal, por tempo determinado, para o 
desenvolvimento de atividades inerentes ao setor de Educação do Município; 
 
Considerando o pedido formulado pela Secretaria de Educação, assim como as razões contidas na 
respectiva justificativa, aceita e autorizada pela autoridade competente; 
 
Considerando, enfim, o que dispõe o TÍTULO VIII - Da Admissão Temporária De Excepcional Interesse 
Público, Nos artigos 245 a 252 da Lei nº 100, de 25 de novembro de 1993, no âmbito do Município de 
Ouro Verde do Oeste, as hipóteses e as condições para efetivar-se tais contratações, 
 
TORNA PÚBLICO que estarão abertas, no período de 26 de julho à 30 julho de 2021, somente no setor 
de Protocolo da Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste, sito à Rua Curitiba, nº 657, em dias 
úteis, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h00min às 11h40min e das 13h30min às 17h, as 
inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 03/2021, objetivando a contratação de pessoal, 
por tempo determinado, nos termos da Lei nº 100, de 25 de novembro de 1993, para atuar no serviço 
público municipal de Ouro Verde do Oeste, no desempenho da seguinte função e de acordo com a 
jornada de trabalho, remuneração, local de atuação e atribuições que seguem: 
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Função Vagas Escolaridade 
Zelador(a) 1 Ensino Fundamental completo 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais, com horário a ser determinado pela Secretaria 
Remuneração: R$ 1.310,37 
Local de atuação: Nas repartições públicas do Município de Ouro Verde do Oeste, para suprir 
afastamentos temporários de servidores efetivos. 
Atividades: Desempenhar tarefas relacionadas com as funções de servente de limpeza e copeiro em órgãos 
e unidades do Município. 

 
Função Vagas Escolaridade 
cozinheiro(a) 1 Ensino Fundamental completo 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais, com horário a ser determinado pela Secretaria 
Remuneração: R$ 1.586,25 
Local de atuação: Nas repartições públicas do Município de Ouro Verde do Oeste, para suprir 
afastamentos temporários de servidores efetivos. 
Atividades: Verificar, controlar, preparar, distribuir a alimentação, realizar a esterilização de utensílios e/ou 
equipamentos. 

 
1. DAS INSCRIÇÕES: 
 
1.1 A inscrição do candidato dar-se-á somente mediante o preenchimento de Requerimento de Inscrição, 
disponível no sítio eletrônico http://www.ouroverdedooeste.pr.gov.br na Secretaria de Recursos 
Humanos e no setor de protocolo do Município. 
1.2  Após preenchido o formulário deverá ser protocolizado no setor de Protocolo da Prefeitura do 
Município de Ouro Verde do Oeste, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h00min às 11h40min e 
das 13h30min às 17h.  
1.3 Não será cobrada taxa de inscrição. 
1.4 O candidato poderá inscrever-se através de terceiros, mediante procuração específica para esse fim. 
No ato da inscrição, deverá ser anexada ao Requerimento de Inscrição, a procuração e uma cópia dos 
documentos de identidade do candidato e do procurador e, nesta hipótese, o candidato assumirá as 
consequências de eventuais erros de seu procurador, o qual deverá datar e assinar o requerimento de 
inscrição. 
1.5 As inscrições serão aceitas no período de 26 de julho a 30 de julho de 2021, de segunda a sexta-
feira, no horário das 8h00min às 11h 40min e das 13h30min às 17h. 
1.6 Somente serão aceitos Requerimentos de Inscrição completamente preenchidos, nos campos 
obrigatórios, com clareza, a tinta e sem rasuras. 
1.7 A validação da inscrição dar-se-á com a entrega de envelope lacrado com os documentos exigidos 



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
DE OURO VERDE DO OESTE

LEI Nº 862, DE 20 DE JANEIRO DE 2021

Ano I Edição nº 82Ouro Verde do Oeste, 23 de Julho de 2021

A Prefeitura Municipal de Ouro Verde do Oeste dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site

www.ouroverdedooeste.pr.gov.br

Página 5

 

no item 2.5, no setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste. 
1.8 Não serão aceitas inscrições por fax, correspondência ou qualquer outro meio que não o previsto 
neste Edital. 
1.9 É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 
1.10 Após a conclusão da inscrição e da entrega da documentação o candidato não poderá alterar a sua 
inscrição. 
1.11 A validação da inscrição dar-se-á com a impressão do Comprovante de Inscrição definitivo e a Ficha 
de Pontuação, que deve ser colado do lado externo ao envelope de Comprovação de Títulos, e 
entregue no período de 26 de julho à 30 de julho de 2021, somente no setor de Protocolo da Prefeitura 
do Município de Ouro Verde do Oeste, sito à Rua Curitiba, nº 657 – em dias úteis de segunda a sexta-
feira, no horário das 8h00m às 11h 30m e das 13h30m às 17h. 
1.12 A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as condições 
estabelecidas para a realização do Processo Seletivo Simplificado, dentre elas as constantes no presente 
Edital, não cabendo alegação de desconhecimento. 
1.13 Em hipótese alguma serão recebidos títulos fora do período e local estipulado. 
1.14 O candidato poderá se inscrever apenas para um cargo, sendo mantida, no caso de mais de uma 
inscrição, a última inscrição efetuada. 
 
2. DA SELEÇÃO: 
 
2.1 A seleção dos candidatos será realizada através de prova de títulos, de caráter classificatório e 
eliminatório, nos termos deste Edital. 
2.2 Prova de Títulos e Avaliação curricular: os candidatos à função de Zelador  – PSS e Cozinheiro - PSS 
receberão a pontuação de acordo com o quadro abaixo: 
 
Prova de Títulos e Avaliação curricular: O candidato que não apresentar comprovante que atenda aos 
requisitos exigidos não terá seu currículo analisado e estará eliminado (Diploma ou certificado de 
conclusão de curso e histórico escolar) 
FORMAÇÃO ESCOLAR OU ACADÊMICA Pontos 
Ensino Médio ou Curso Técnico em nível médio completo 10 
Curso Superior - em qualquer área 15 
Pós Graduação – em qualquer área 15 
Experiencia na função de zelador ou equivalente, sendo 10 pontos 
a cada 6 meses de efetivo exercício, sendo validado no máximo 3 
anos. 

60 

Total 100 
 
2.3 A análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada pela Comissão do 
Processo Seletivo Simplificado composta por profissionais da área de Educação e Recursos Humanos; 
2.4 Para comprovação do currículo o candidato deverá entregar, via protocolo, envelope lacrado com 
o Comprovante de Inscrição e a Ficha de Pontuação, devidamente colado, contendo cópia legível da 
documentação prevista no item 2.6, conforme data divulgada no cronograma. 
2.5 A apresentação dos documentos para a comprovação das informações prestadas no ato da 
inscrição ocorrerá no período de 26 de julho à 30 de julho de 2021, somente no setor de Protocolo da 
Prefeitura do Município, devendo todos os candidatos fazer a entrega dos documentos informados. 
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2.6 Os documentos entregues, em envelope lacrado, deverão obedecer a seguinte ordem:  
1) Requerimento de Inscrição devidamente preenchido e colado no lado externo do envelope;  
2) Cópia legível do RG; 
3) Cópia legível do CPF ou de CNH; 
4) Cópia legível do Certificado (frente e verso) ou, em caso de ausência do Certificado de conclusão de 
curso o Histórico Escolar ; 
5) Para apresentar a experiência profissional, deverá anexar também:  
a) Cópia legível da folha de identificação da carteira de trabalho, se houver; 
b) Cópia legível dos contratos de trabalhos na área correspondente à função pleiteada. 
2.7 Declaração emitida pelo ente empregador, constando as datas de início e fim de contrato e informação 
de forma idônea da realização de trabalho na função pleiteada (Zelador ou Cozinheiro). 
2.8 A avaliação curricular dar-se-á mediante o somatório dos pontos obtidos na análise da documentação 
apresentada. 
2.8.1 Não será aceita documentação incompleta, em nenhuma hipótese. 
2.8.2 Em nenhuma hipótese haverá a devolução dos documentos  apresentados, sendo 
responsabilidade do candidato a realização de cópias legíveis dos documentos. 
 
3 DA CLASSIFICAÇÃO: 
 
3.1 A classificação preliminar do candidato dar-se-á a partir da análise da documentação entregue e 
será divulgada em ordem decrescente de pontuação obtida. 
3.1.1 A nota obtida pelos candidatos no ato da inscrição poderá ser revisada quando da análise da 
documentação e será divulgada no resultado preliminar, de acordo com o item anterior. 
3.1.2 A classificação final do candidato dar-se-á a partir da nota obtida na - Prova de Títulos – Análise 
Curricular e será divulgada em lista por ordem decrescente de pontuação. 
3.1.3 Constarão do Resultado Final apenas os candidatos classificados e aprovados. 
3.2 Será eliminado o candidato que: 
3.2.1 Fizer a inscrição de forma indevida; 
3.2.2 Não comprovar os requisitos mínimos exigidos para a função; 
3.2.3 Não entregar, via protocolo, envelope lacrado com Comprovante de Inscrição, Ficha de Pontuação 
e a documentação da Prova de Títulos – Análise Curricular no prazo estipulado neste edital; 
3.2.4 Apresentar cópias ilegíveis. 
 
4 DOS RECURSOS: 
 
4.1 Caberá recurso quanto à: 
4.1.1 Divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos – Análise Curricular; 
4.1.2 A relação dos candidatos aprovados será divulgada no órgão de comunicação oficial do Município 
e na página “Testes Seletivos”, no sítio oficial do Município de Ouro Verde do Oeste na Internet 
(http://www.ouroverdedooeste.pr.gov.br/). O prazo para interposição de recurso é de 1 (um) dia a contar 
da publicação. 
4.1.3 Os candidatos poderão interpor recurso devidamente fundamentado, no prazo recursal, através 
de requerimento conforme Anexo IV, protocolizado no setor de Protocolo da Prefeitura do Município de 
Ouro Verde do Oeste, sito à Rua Curitiba, nº 657, no horário das 8h00m às 11h 40m e das 13h30m às 
17h. 
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4.1.4 Não serão aceitos recursos protocolizados fora do prazo determinado. 
4.1.5 Não será aceita a revisão de recurso ou recurso de recurso. 
4.1.6 Das decisões da Comissão examinadora não caberão recursos adicionais, nem nova apreciação 
da decisão do recurso. 
4.1.7 O resultado dos Recursos e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado serão divulgados 
no mesmo dia, através no sítio oficial do Município de Ouro Verde do Oeste na Internet 
(http://www.ouroverdedooeste.pr.gov.br/ ). 
 
5. DAS CONTRATAÇÕES: 
5.1 O pessoal que vier a ser contratado mediante o teste seletivo objeto deste Edital reger-se-á pela 
Lei nº 100, de 25 de novembro de 1993, no que couber, e pela Consolidação das Lei do Trabalho – CLT, 
no que diz respeito ao Contrato por Tempo Determinado. 
5.2 As contratações serão feitas, de acordo com a ordem de classificação, conforme a necessidade 
verificada em cada situação, por tempo determinado, podendo ser por até 12 meses, mediante 
justificativa fundamentada (conforme Art. 247, §1º), para atuar nas unidades municipais. 
5.3 São requisitos a serem atendidos pelo candidato aprovado, por ocasião de sua contratação, além 
de possuir a habilitação específica para o desempenho da função: 
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação específica; 
b) ter idade mínima de dezoito anos; 
c) provar estar quite com as obrigações eleitorais; 
d) provar estar quite com o serviço militar, quando for o caso;  
e) apresentar os documentos pessoais e comprovantes de escolaridade que forem solicitados, cópias 
e originais; 
f) Gozar de aptidão física e mental, sendo submetido à exames médicos admissionais, como 
requisito obrigatório para assinatura do contrato temporário. 
5.4 A aprovação do candidato no processo seletivo simplificado não gera ao Município a 
obrigatoriedade de sua contratação. 
5.5 Aplica-se, também, às contratações a serem efetivadas em decorrência deste Processo Seletivo 
Simplificado o disposto no Art. 123, inciso IX, da Lei Orgânica do Município. 
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
6.1 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado objeto deste Edital será de 12 meses a 
partir da sua homologação. 
6.2 Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Departamento de Recursos Humanos e 
pela comissão instituída para este Processo Seletivo Simplificado. 
6.3 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 15 de 
julho de 2021. 
 

MARLON JUNIOR MONTANHA 
Secretário de Administração 

 
 

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS 
Prefeito do Município de Ouro Verde 
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ANEXO I ATRIBUIÇÕES POR CARGO 
 

 ZELADOR(A)- PSS 
Descrição sumária das tarefas 

• Prestação de serviços contínuos de limpeza e higienização dos espaços e utensílios em geral das Escolas 
Municipais e Cmei como também em outras áreas de manutenção e de domínio público em que atenda ao 
protocolo de Diretrizes Básicas de Saúde, com carga horária de 8 horas diárias  com 15 minutos de descanso por 
período totalizando 40 horas semanais, visando a obtenção de adequada condições de salubridade e higiene nas 
dependências internas e externas das instituições. 

Descrição detalhada das tarefas 
1 - Executar trabalhos de limpeza em geral nas instituições Públicas Municipais, para manutenção das condições 
de higiene e conservação do ambiente, 
2- Efetuar a limpeza salas de aula, banheiros, departamentos administrativos, saguão, corredores, pátios, quadras, 
calçadas, e demais dependências das instituições, 
3- Realizar a lavagem das vidraças, paredes, tetos, forros cortinas, panos de limpeza, tapetes, chão, pátio, 
calçadas, escadas, banheiros etc, 
4- Repor materiais de limpeza e higiene em todos os setores, 
5- Realizar todas as operações referentes à limpeza de móveis, peitoril de janelas, equipamentos de todos os 
setores, varrição de chão, gramados, etc, 
6- Prover os sanitários com toalhas de papel, sabão líquido e papel higiênico, removendo os lixos,  
7- Informar ao chefe imediato das irregularidades encontradas nas instalações das dependências de trabalho, 
8- Coletar todo o lixo da instituição e depositá-lo nos lugares certos, 9- Capinar e arrancar mato do pátio quando 
necessário, 
10- Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho. 
11- Diluir produtos de limpeza e lavar superfícies internas e externas de recintos; 
12- Efetuar a carga, transporte e descarga de materiais diversos, manualmente ou utilizando equipamento simples 
(carrinho de mão e alavancas), para possibilitar a utilização ou remoção dos mesmos;  
13- Fazer café, chá e eventualmente, servi-lo;  
14- Fechar portas, janelas e outras vias de acesso;  
15-Inspecionar o consumo da água para verificar vazamentos;  
16- Lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa;  
17- Percorrer a área sob sua responsabilidade, inspecionando no sentido de impedir depredações;  
18- Pintar guias, sarjetas e alambrados;  
19- Providenciar os serviços de manutenção em geral; 
20- Separar material para reciclagem; 
21- Solicitar e manter controle de materiais necessários à limpeza,  
22-Manutenção e conservação dos locais sob sua responsabilidade;  
23-Ter sob sua guarda, materiais destinados às atividades de seu setor de trabalho, bem como, materiais de 
competição, esportivos e outros;  
24- Varrer pátios e calçadas e vias públicas e calçadões; 
25- Zelar e cuidar da conservação de prédios municipais, tais como: unidades de recreação, escolas, praças, 
logradouros, prédios e instalações; 
26- Zelar pela conservação de copas, cozinhas e afins; 
27- Zela pelo material de uso diário e permanente, tendo o cuidado de não desperdiçar materiais e utensílios 
diversos;  
28-Usar equipamentos de proteção individual (EPI) no desenvolvimento de suas atividades, evitando assim 
acidentes de trabalho;  
29-Executar outras atividades necessárias à consecução dos serviços práticos inerentes a sua função. 
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COZINHEIRO (A) - PSS 

Descrição sumária das tarefas 
Verificar, controlar, preparar, distribuir a alimentação, realizar a esterilização de utensílios e/ou equipamentos. 
 

Descrição detalhada das tarefas 
1-Verificar, controlar e utilizar os alimentos de acordo com o tempo de validade; 
2 - Seguir um cardápio diversificado, fornecendo a funcionários e crianças uma alimentação adequada e de acordo 
com a faixa etária e alimentos disponíveis;  
3- Preparar as refeições de acordo com as normas de higiene vigentes e aproveitamento dos alimentos; 
4 - Destinar o lixo adequadamente; 
5 - Lavar as mãos antes de manusear os alimentos;  
6- Distribuir a alimentação no horário preestabelecido ou quando solicitado; 
7 - Manter a higiene pessoal (unhas aparadas, cabelo preso e lenço/touca na cabeça); 
8 - Não utilizar adornos de nenhum tipo e utilizar roupa e calçado específico para a função em locais onde estes 
são exigidos; 
9 - Utilizar os equipamentos de proteção individual necessários no exercício da função; 
10 - Responsabilizar-se pela limpeza, conservação e controle de equipamento: cozinha, utensílios, estoque e 
material, assim como guardar e conservar os alimentos em vasilhames em locais apropriados;  
11- Participar com a nutricionista e demais funcionários na elaboração de um plano de atuação das crianças, nas 
atividades da cozinha, desde que com segurança e autorização dos pais;  
12- Preparar a quantidade de alimentação de acordo com o número de pessoas que serão servidas;  
13- Conferir a quantidade e o estado de conservação da alimentação recebida, verificando prazo de validade, 
tempo de duração e solicitando a devolução quando não estiverem de acordo com as especificações e normas 
vigentes; 
14 - Cooperar com as tarefas de limpeza nas dependências da unidade em que atua, bem como na distribuição 
dos alimentos e medicamentos em horários preestabelecidos, na ausência do Auxiliar em Serviços Gerais; 
15 - Efetuar a esterilização de mamadeiras, chupetas e demais utensílios; 
15 - Controlar a quantidade de alimentos consumidos, solicitando reposição, quando necessário; 
16 - Promover a realização de um cardápio diversificado para as refeições, observadas as peculiaridades dos 
consumidores e disponibilidade existente; 
17 - Desempenhar outras tarefas correlatas. 
 

 
ANEXO II QUADRO DE VAGAS 

 
Função Vagas Escolaridade 
Zelador - PSS  1 Ensino fundamental completo 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais  
Remuneração: R$ 1.310,37 
Local de atuação: Na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes,  nas Instituições Públicas  do 
Município de Ouro Verde do Oeste, para suprir vagas de servidores efetivos. 
Atividades:  Nas repartições públicas do Município de Ouro Verde do Oeste, para suprir afastamentos 
temporários de servidores efetivos. 
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Função Vagas Escolaridade 
Cozinheiro - PSS -  1 Ensino fundamental completo 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais  
Remuneração: R$ 1.586,25 
Local de atuação: Nas repartições públicas do Município de Ouro Verde do Oeste, para suprir 
afastamentos temporários de servidores efetivos. 
Atividades: Verificar, controlar, preparar, distribuir a alimentação, realizar a esterilização de utensílios e/ou 
equipamentos. 
 

 
ANEXO III 

TABELA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR PSS 03/2021 
 

 

 Formação Acadêmica Pontuação Obtida *(para 
uso exclusivo da Comissão) 

Ensino Médio ou Curso Técnico em nível 
médio completo .   

Curso Superior - em qualquer área     

Pós Graduação – em qualquer área     

Experiencia na função de zelador ou 
equivalente, sendo 10 pontos a cada 6 
meses de efetivo exercício, sendo validado 
no máximo 3 anos. 

    

TOTAL GERAL*     

 
 
 

*(para uso exclusivo da Comissão)
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ANEXO IV 
FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DO PSS Nº 03/2021 

 
À Comissão Processo Seletivo Simplificado nº 03/2021 Prefeitura Municipal de Ouro Verde do Oeste 
  
Inscrição:  
Nome Completo:  
CPF:  
RG:  
Endereço:  
Numero:  Bairro:  
Cidade:  Estado:  CEP:  
Tel. Fixo:  Tel. Celular:  
Email:  
 
TIPO DE RECURSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouro Verde do Oeste,            / /  
Assinatura 
 

Interposição de Recurso contra o Resultado Preliminar da Prova de Títulos. 
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ANEXO V 
 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 03/2021 
 
 
DATA DOCUMENTO LOCAL 
19/07/2021 Autorização e justificativa Internet, no sítio: www.ouroverdedooeste.pr.gov.br 
20/07/2021 Divulgação da Comissão do PSS Internet, no sítio: www.ouroverdedooeste.pr.gov.br 
23/07/2021 Publicação do Edital e Divulgação do 

Edital 
Internet, no sítio: www.ouroverdedooeste.pr.gov.br 

26/07/2021 a 
30/07/2021 

Período de Inscrições - entrega de 
envelope contendo a comprovação de 
Títulos/Escolaridade. 

Entrega no setor de Protocolo da Prefeitura do 
Município de Ouro Verde do Oeste, Curitiba, nº 657 
Em dias úteis de segunda a sexta- feira, no horário 
das 8h00m às 11h: 40m e das 13h:30m às 17h 

03/08/2021 Publicação da Homologação das 
Inscrições 

Internet, no sítio: www.ouroverdedooeste.pr.gov.br 

06/08/2021 Publicação do Resultado Preliminar da 
Prova de Títulos 

Internet, no sítio: www.ouroverdedooeste.pr.gov.br 

09/08/2021 Período para interposição de Recurso 
do Resultado Preliminar da Prova de 
Títulos - Avaliação curricular 

Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de 
Ouro Verde do Oeste, sito à Rua Curitiba, nº 567, 
no horário das 8h00m às 11h:40m e das 13h:30m 
às 17h Setor de Protocolo da Prefeitura 

10/08/2021 Publicação da Decisão de Recursos da 
Prova de Títulos - Avaliação curricular 

Internet, no sítio: www.ouroverdedooeste.pr.gov.br 

10/08/2021 Publicação do Resultado Final Internet, no sítio: www.ouroverdedooeste.pr.gov.br 
 
OBS: Cronograma sujeito a alterações 
 

ANEXO VI 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PSS 03/2021 

 
Indicação de Cargo PSS 

(   ) ZELADOR-PSS (   ) COZINHEIRO - PSS 
Nome Completo:  
CPF:  Sexo:  
RG:  UF:  
Data 
Nascimento: 

 

Endereço:  
Numero:  Bairro:  
Cidade:  Estado:  CEP:  
Tel. Fixo:  Tel. Celular:  
Tel. Recado:  
Email:  
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Formação Acadêmica 

Pontuação Obtida 
*(para uso  exclusivo da 
Comissão) 

Ensino Médio ou Curso Técnico em nível médio 
completo 

  

Curso Superior - em qualquer área   
Pós Graduação – em qualquer área   
Experiencia na função ou equivalente, sendo 10 pontos a 
cada 6 meses de efetivo exercício, sendo validado no 
máximo 3 anos. 

  

TOTAL GERAL*   
*(para uso exclusivo da Comissão) ATENÇÃO Preencher somente os campos com a cor branca. 
 

 

 
Ouro Verde do Oeste,  / /____ 

Assinatura Candidato 
 

CONSELHOS E OUTROS

CCoonnsseellhhoo  MMuunniicciippaall  ddooss  DDiirreeiittooss  ddaa  CCrriiaannççaa  ee  ddoo  AAddoolleesscceennttee  --  CCMMDDCCAA  
Rua Curitiba, 657– CEP 85933-000 

Telefone: (45) 3251-8000 
Ouro Verde do Oeste – PR 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 
RESOLUÇÃO CMDCA 012 de 22 de Julho de 2021. 

 
SÚMULA: Aprovação do Relatório de Gestão 
da Criança e do Adolescente do Município 
de Ouro Verde do Oeste - PR. 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

do Município de Ouro Verde do Oeste - PR, representado por sua 

Presidente, senhora Rosângela Piedade Barreto, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei nº 685 de 24 de Janeiro de 2015, e 

alterações posteriores, vem tornar público que, em reunião 

extraordinária via mídia digital, realizada no dia 22 de julho às 

09h35min, 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão da Criança e do Adolescente 

referente aos meses de Maio e Junho de 2021. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Ouro Verde do Oeste, 22 de Julho de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Rosangela Piedade Barreto 
Presidente do CMDCA 
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CCoonnsseellhhoo  MMuunniicciippaall  ddooss  DDiirreeiittooss  ddaa  CCrriiaannççaa  ee  ddoo  AAddoolleesscceennttee  --  CCMMDDCCAA  
Rua Curitiba, 657– CEP 85933-000 

Telefone: (45) 3251-8000 
Ouro Verde do Oeste – PR 

  

 

RELATÓRIO DE GESTÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
MAIO E JUNHO DE 2021 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

Secretaria Municipal de Saúde 
Ouro Verde do Oeste – PR 

 
O presente Relatório de Gestão evidenciará as políticas de atendimento a criança e 

ao adolescente do município de Ouro Verde do Oeste. Além disso, demonstrará os 
resultados alcançados nos programas, ações e serviços de atendimento à criança e ao 
adolescente desse município. 

Conforme estabelecido, no Título V - Dos Relatórios de Gestão, art. 17, da 
Instrução Normativa n. 36/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, serão 
demonstradas as metas fiscais executadas nos programas de atendimento à criança e ao 
Adolescente referente aos meses de MAIO E JUNHO de 2021. Dentre as políticas sociais 
de atendimento à criança e ao adolescente, destacamos a área da Assistência Social, 
Educação e Saúde, onde serão apresentadas as informações em relação a execução dos 
programas e ações. 

 
ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  Previsão de 

atendimento 
Maio Junho 

Programa de Medidas Socioeducativas em 
Meio Aberto – Liberdade Assistida e 
Prestação de Serviços á Comunidade 

Conforme 
demanda 

 
 03 

adolescente
s 

 
02 

adolescentes 

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS 
Instituição de Acolhimento: Casa Abrigo 

“Anjos De Ouro” 
10 crianças e 
adolescentes 

00 crianças 01 crianças 

Centro de Atendimento à Criança, ao 
Adolescente e à Família – CEMAF. 

90 usuários1 37 crianças 
e 

adolescente
s 

38 crianças e 
adolescentes 

Centro de Referência de Assistência Social – 
CRAS 

Conforme 
demanda 

 02 crianças 
e 

adolescente
s 

 00 criança e 
adolescente 

Conselho Tutelar Conforme 
demanda 

11 crianças 
e 06 

adolescente
s 

02 crianças e 
03 

adolescentes 

ÁREA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES. 

Previsão de 
atendimento 

Maio Junho  
 

 
1 Refere-se ao público total, compreendendo não só crianças e adolescentes, mas também jovens adultos e 
idosos. 



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
DE OURO VERDE DO OESTE

LEI Nº 862, DE 20 DE JANEIRO DE 2021

Ano I Edição nº 82Ouro Verde do Oeste, 23 de Julho de 2021

A Prefeitura Municipal de Ouro Verde do Oeste dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site

www.ouroverdedooeste.pr.gov.br

Página 15

CCoonnsseellhhoo  MMuunniicciippaall  ddooss  DDiirreeiittooss  ddaa  CCrriiaannççaa  ee  ddoo  AAddoolleesscceennttee  --  CCMMDDCCAA  
Rua Curitiba, 657– CEP 85933-000 

Telefone: (45) 3251-8000 
Ouro Verde do Oeste – PR 

  

 

 
Escolas Municipais  Padre Arnaldo 

Janssen 
Conforme 
demanda 

562 562 

 
Escola Municipal 

do Campo São 
Sebastião 

Conforme 
demanda 

36 36 

Centro Municipal de 
Educação Infantil 
“Dedinho Verde” 

01 Centro 
 

162 162 

Sala de Recursos 
Multifuncional 

01 Sala Conforme 
demanda 

09 09 

Cultura Violão 100 29 29 
Projeto Futsal e Futebol 

masculino2 
200 00 00 

CONVÊNIOS Previsão de 
atendimento 

Maio Junho 

 
PNAT/PETE 

 

Programa que atende o 
transporte escolar- 

Recurso destinado a 
manutenção dos ônibus - 

Conforme 
demanda 

00 00 

PNAE/PNAC/
PNAP/EJA 

Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – 

atende a merenda escolar 
de centros de educação e 

escolas municipais 

Conforme 
demanda 

00 00 

ÁREA DA SAÚDE Previsão de 
atendimento 

Maio e junho 

 
Crianças, adolescentes e Jovens de 0 a 19 

anos. 

Conforme 
demanda 

153 
 
 
 

 
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

 
 

Douglas Antônio Fedel Zorzo 
Secretário Municipal de Assistência Social 

Ouro Verde do Oeste – PR 
 
 
 

 
2 Os projetos do esporte se encontram sem atendimento. 
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Lucian Aluísio Dierings Marlon Júnior Montanha
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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