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DECRETO NB 037/95

SLJ/'1ULA:DISPCJESOBRE O REGULA/'1ENTOGERAL DE
CONCURSO Pt:lBLICO,REVOGANDO OS DECRE
TOS NBs.: 002/90 DE 24 DE JANEIRO DE
1990 E 049/93 DE 13 DE OUTUBRO DE
1993, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Diamante D"Oeste, no
uso das atribuiç~es legais que lhe s~o conferidas pela Lei Org~-
nica Municipal,•

RESOLVE:

Paraná

•

ART.1B

ART.2B

ART.3B

ART.4B

ART.5B

a

b

Os Concursos para Provimento de Cargos e Empregos do
Serviço Público Municipal ser~o autorizados por ato
próprio do Prefeito /'1unicipal,à vista da exist~cia
de vagas e das necessidades da Administraç~o.

Os Concursos ser~o de provas escritas, títulos e prá-
ticas de verificaç~o de qualidade e aptid~o me-
diante entrevista, observando o Edital de Chamamento
e/ou critério da banca examinadora, dependendo das pe-
cularidades dos cargos a serem providos,.dando-se €n-
fase a prática do serviço.

O prazo de validade dos concursos será de 02 (dois) a
nos, à contar da públicaç~o da homologaç~o, prorrogá
vel uma vez,'por igual período •

PARAGRAFO LJNICO - Enquanto houver candidato aprovado e
classificado e n~o convocado para investidura em de
terminado emprego, n~o se publicará Edital de Concurso
para provimento do mesmo emprego, salvo quando esgota-
do o prazo de validade do concurso que habilitou-se o
candidato.

A aprovaç~o em Concurso n~o cria direito a nomeaç~o
ou contrataç~o, mas esta quando se der, respeitará a
ordem de classificaç~o dos candidatos.

DO EDITAL DE CONVOCAÇI'lO

As ex~gencias e informaç~es necessárias relativas aos
Concursos mencionados no capítulo anterior, bem como
sua regulamentaç~o ser~o baixadas por EDITAL do qual
constará:

os cargos e empregos a prover com a respectiva quanti-
dade de vencimentos, e carga horária;
os documentos que o interessado deverá apresentar no

J
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f

g

h
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ato da inscriç~a~o local e o prazo;
condiçôes especiais exigidas para o exercício do cargo
ou emprego, referentes ao grau de instruç~o, diploma
ou experiéhcia de trabalho, capacidade física, idade
mínima e maximd.:
naturezd._ cantetJdo e "forma das provas., condiç:t::Jes e
época de sua realizaç~o, que n~o deverá ocorrer antes
de 30 dias do encerramento das inscriçôes, as quais
dever~o estar abertas por, pelo menos, vinte dias ú
teis da públicaç~o do Edital.
valor relativo a cada uma das provas e critério para a
determinaç~o da média das provas;
o valor e a natureza dos títulos a serem considera-
dos.
critérios especiais de desempate, quando for necessá-
rio mencionar além dos critérios gerais estabelecidos
nas instruçbes gerais;
outros informes Julgados necessários.

Os prazos fixados no Edital de Convocaç~o, poder~o ser
prorrogados.. a juizo do Prefei to /'funicipal,por meio
de publicidade prévia e ampla.

DOS CANDIDATOS

Paraná

•
ART.79 - Poder~o candidatar-se aos cargos e empregos públicos do

Quadro de Funcionário da Prefei tura.•todos os cidadeJes
que preencham os seguintes requisitos:

d ser brasileiro nato Olt naturalizado;
b ter no minimo 18 anos completos e 50 incompletos, salvo

ressalva específica do Edital em sentido contrário.
c estar em gozo dos direitos políticos;
d estar quite com as obrigaçeJesmilitares;
e haver votado nas últimas eleiçeJesrealizadas antes das

inscriceJes,ou ter justificado a aus~ncia, quando for o
casa.:

f atender ds condiçeJesespeciais prescritas para o provi
menta do emprego;

DAS INSCRIÇOES

ART.89 A abertura de
ne o prazo de
dias.

concurso far-se-á
inscriçt::Jes~ nunca

por Edital que mencio
inferior a 30 (trinta)

ART.99 As inscriçeJes
ser~o feitas
habilitado.

a que se refere
a pedido ou por

este Regulamento Geral
procurador legalmente

ART.l09 - As inscriçeJes
candida to .• ou

a pedido, ser~o requeridas pelo próprio
procurador legalmente habilitado com
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poderes especiais, mediante o preenchimento de uma
ficha de inscriç~o fornecida pelo Departamento encar-
regado da realizaç~o do concurso.

ART.119 - A ficha de
corretamente
ou emenda.

inscriç~o
preenchida

n~o serA aceita sem que
ou apresente qualquer

esteJa
rasura

ART.139 - No ato da inscriç~o, o candidato receberA um cart~o de
identificaç~o, sem a apresentaç~o do qual n:tlolhe serA
permitido fazer as provas.•

ART.129 - Juntamente com a
verá apresentar 2
tiradas de frente.

ficha de inscriç~o, o candidato de
(duas) fotografias tamanho 3 x 4,

ART.149 - N:tIoserA permitido, sob qualquer pretexto, a inscri-
ç~o condicional .•devendo todos os documentos ser apre-
sentados por ocasi:tlo do preenchimento da ficha de ins
criç~o.

PARAGRAFO PRI/'1EIRO - Aos servidores inscri tos, cumpre
prestar todas as informaçf'1esnec<?ssArias, apresentar
os documentos exigidDs~ bem como preencher d richa
competente.

ART.159 - A declaraç:tlo falsa ou inexata de dados constantes da
ficha de inscriç:tlo,bem como a apresentaç~o de docu
mentos TdlsDS ou grdciDsDS~ determinar~Do c~ncelamen
to da inscriç:tloe anulaç:tlode todos os atos decorren-
tes.

•
PARAGRAFO SEGUNDO A aprovaç:tloda inscriç:tlo

da satisfaç:tlo,por parte do servidor, das
estabelecidas para o concurso,

dependerA
exigilncias

ART.169 - Os pedidos de inscriç:tloser:tlorecebidos pelo Departa-
mento encarregado da realizaç:tlodo concurso, cabendo
ao seu Chefe, Diretor ou Coordenador decidir de sua
aprovaç:tlo.

ART.179 - Encerrado o prazo das inscriçf'1es serA prJblicadoo
nomes dos candidatos inscri tos, com indicaç:tlodos res-
pectivos números de inscriç~o.

DA CO/'1ISSI'IOEXECUTADORA

ART.1B9 - A realizaç:tlodo concurso prJblico caberA A Comiss:tlo
instituida para esse fim, nomeada pelo Chefe do Poder
Executivo, a qual serA composto pelo mínimo de 3
(tres) membros, integrantes ou n:tlodo quadro de servi I

dores do /'1unicípiode Diamante D'Oeste, o qual desig J

------
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nará tambem um presidente.

Paraná

PARA6RAFO PRII'1EIRO- A comisst!r:oreferida na " caput " des-
te Artigo poderá cantar com a assessoramento imparcial
de equipes especializadas para a elaboraçt!r:odas pro
vas, bem como delegar poderes de sua compet~ncia.

DAS PROVAS E DOS TITULOS

• ART.19E! - Nt!r:ohaverá
importando a
do concurso.

segunda chamada para nenhuma das provas,
aus~ncia do candidato na sua eliminaçt!r:o

PARA6RAFO UNICO - Na caso de aus~ncia do candidata se
dar par motiva de enfermidade comprovada.. desde que
comunicada à comiss:tloexecutadora com anteced~cia de
na minímo vinte e quatro haras antes da realizaçt!r:odas
provds~ caberá a esta nomear uma sub-cDmiss~o que~
deslocando-se ao local indicada, fará a aplicaçt!r:odas
provas.

ART.20E! - Somente poder:tlo se submeter às provas, as candidatas
cujas inscriç~es tiverem sido homologadas e que esti
verem portando documentas de identificaçt!r:o- Carteira
de Identidade e comprovante de Inscriçt!r:ona Concurso.

•
ART.21E!

I

11

Durante a realizaçt!r:oda prova, n:tloserá permitida ao
candidata .•sob pena de ser excluido da concurso:
Comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas es-
tranhas dO CDncurso~ bem como consultar livros ou a
pon tamentas, salva as fontes informativas que forem
declaradas na edital de Convocaç:tloda Concurso.
Ausentar-se do recintD~ a n&o ser mDmentanedmente~ em
casas especiais e na companhia da fiscal.

ART.22E! - O processa seletiva para provimento das cargas consta
rá de provas escritas e de títulos e/ou questionário
dirigida e provas práticas visando a verificaçt!r:ode
qualidades e aptid~es mediante entrevista. O
questionário dirigida poderá ser adotada para candida
tas a carga em áreas que exijam a mínima de qualifica
çt!r:o.

ART.23E! - Nas concursas podert!r:oser consideradas cama títulos,
alem da prevista na Ata das Disposiç~es Consti-
tucionais Transitórias, da Constituiçt!r:oFederal, de 05
de Outubro de 1988:

a Trequ~cia e conclus&o de cursos;
b experi~ncia em trabalha;
c habilitaçt!r:oem concursas;
d trabalhas p~blicados;
e outras atividades reveladoras de capacidade da candi-

data.
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PARAGRAFO ONICO - Os títulos ser~o devidamente
e dever~o guardar direta relaç~o com as
dos empregos públicos em concurso.

DO JULGA/'1ENTO

comprovados
atribuiçf1es

•
ART.279 - O julgamento da provas ser~ feito segundo a qualidade

e a perfeiç~o do trabalho apresentado pelo candidato,
devendo os examinadDres~ ao fixar critérios de corre-
ç~o, dividir o trabalho proposto aos candidatos em
partes e determinar o valor de cada um.

ART.2S9 - As provas escritas e pr~ticas obedecer~o as normas es
tabelecidas em Edital de Chamamento, o qual instituir~
valores para provas escritas e provas pr~ticas.

PARAGRAFO PRI/'1EIRO- A nota no final de cada prova será a
média aritmética das notas atribuídas pelos examinado
res ..

PARAGRAFO SEGUNDO - Ser~o considerados habilitados os can
didatos que obtiverem nota de conjunto igualou supe
rior a 50 (cinquenta) nas provas escritas e práticas.

PARAGRAFO TERCEIRO - A nota de conjunto será
ritmética das notas atribuídas às provas
pr~ticas.

critérios de
quantitativa• ART.299 Será estabelecido para cada concurso os

julgamento de valorizaç~o qualitativa e
dos títulos apresentados.

na média
escritas

a
e

PARAGRAFO ONICO - Os pontos atribuídos aos títulos ser~o
considerados exclusivamente para efeito de classifica
ç~o.

DAS DISPOSIÇCJESGERAIS

ART.309 Terminada a avaliaç~o das provas e títulos.. ser~o as
notas públicadas no org~o oficial do /'1unicípio.

ART.319 - No prazo de 3 (tr€s) dias úteis, a contar da pública
ç~o referida no Artigo anterior, poder~ o candidato
requerer dO Drg~o executar da cancursD~a revis~D das
notas atribuídas às provas e aos títulos.

ART.329 - Guando na realizaç~o do concurso ocorrer irregularida
des insan~veis ou preteriç~o de formalidade substanci-
al que possa afetar o seu resultado, ter~ qualquer
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candidata a direita de recorrer ao Prefeita Municipal,
a qual mediante decis:!lofundamentada,proferida na pra-
zo de 10 (dez) dias, anulará a concurso parcial ou to-
talmente, promovendo a apuraç:!lo da responsabilidade
das culpadas.

PARAGRAFO ONICO - O recurso prevista neste Artigo poderá
ser interposta até a 59 (quinta) dia útil após a pú
blicaç:!lo da lista de classificaç:!loe n:!loterá efeito
suspensivo.

ART.339 Das recursos e pedidas de revis:!lodeverá constar de
justificativa pormemorizada, senda liminarmente inde
feridas as que n:!locontenham fatos novas, ou que se
baseiam em razOes subjetivas.

ART.349 - Compete ao Prefeita Municipal a homologaç:!loda resul-
tada da concurso, â vista da relatório apresentada
pela org:!loexecutar da concurso, dentro de 15 (quinze)
dias, cantadas da públicaç:!loda resultada final.

ART.359 - Homologada a concurso, a candidata habilitada receberá
da Prefeitura uma Certid:!lode sua classificaç:!locom a
nata final obtida.

Art.369 - A nomeaç:!lo ou contrataç:!loobedecerá à ardem rigorosa
da classificaç:!lo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Em casa de empate na classificaç:!lo,
ter:!lo prefer~ncia .•a candidato que pertença cama efe
tivo, ao quadro de serviço público Municipal e demais
critérios exposta do Edital de Concurso Público •

PARflGRAFO SEGUNDO Os candidatos em igualdade de classifi
caç:!lOser:!lochamadas a comprovar as condiç~es mencio-
nadas no Edital, na prazo que lhes for fixada, quando
da indi caç:!loa ser feita para o provimen ta do con tra-
to.

DA POSSE

ART.379 - De passe da relaç:!lodas candidatas aprovados o Prefei
to Municipal baixará Edital de Chamamento, estipulando
prazo para que os classificadas assumam as cargos.

PARAGRAFO ONICO - O n:!locomparecimento no prazo estipula
da, da candidata aprovada e classificada, implicará em
perda da vaga e o consequente direita à assunç:!lo, sem
recurso, ficando sua vaga a disposiç:!lo do candidata
imediatamente aprovada.

ART.3B9 - A contrataç:!lo do concursado será regida pela Regime
Juridico Estatutária das Servidores Civis do Município
de Diamante D'Oeste, ou a que vier a ser adotada; as

Paraná
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casos omissos neste
órg~o encarregado
prefeito Nunicipal.

regulamento ser~o resolvidos pelo
do concursD!, "ad referendum" do

•

•

ART.399 - Este Decreto entrA em vigor na data de sua p~blicaç~o,
revogadas as disposiç~es em contrArio, e especialmente
os Decretos n9s. 002/90 de 24 de janeiro de 1990 e
049/93 de 13 de outubro de 1993.

Gabinete do Prefeito Nunicipal de Diamante D'Oeste,
Aos, vinte e dois dias do m~s de maio de 1995•
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