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DECRETO N° 109/07 de 08 de novembro de 2007.
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•

•

•
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SÚMULA: DISPÕE SOBRE ABERTURA DE
INSCRiÇÃO PARA TESTE SELETIVO
SIMPLIFICADO E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS;

A Prefeitura Municipal de Diamante O' Oeste, dispõe sobre a abertura de TES-

TE SELETIVO SIMPLIFICADO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE DO

OESTE, para preenchimento das vagas na municipalidade e dá outras providências.

Faustino Rodrigues de Magalhães, Prefeito Municipal de Diamante O' Oeste -

PR, no uso das atribuições legais, conferidas pelas Lei 08/2007 003/97; Lei nO039/98 e

Lei nO020/2003 de acordo com os seus respectivos artigos, bem como o artigo 37,

inciso IX da Constituição Federal;

DECRETA:

Art. 1° - Ficam abertas as inscrições para o Teste Seletivo Simplificado

Municipal destinado a preenchimento de vagas nos cargos definidos em LEI mediante

regras a serem dispostas através de Edital.
CONSIDERANDO a necessidade de contratação de pessoal temporário através

de Teste Seletivo Simplificado no Município, para a Secrstaria Municipal de Viação e

Obras Públçicas.
CONSIDERANDO a necessidade de pessoal para a execução de obras de

infraestrutura no municipio deDiamante O'Oeste - PR.
CONSIDERANDO que houve a nomeação de uma comissão para o Teste

Seletivo Municipal.

Faustino Rodrigues de Magalhães
Prefeito Municipal de Diamante Do Oeste- PR
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Comissão Organizadora de Teste Seletivo Simplificado
Teste Seletivo no. 001/2007

EDITAL N" 001/2007 de 08/11/2007

o PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO TESTE SELETIVO,
INSTITUIDA ATRAVÉS DO DECRETO W 097/2007 DE 24/10/2007, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, AUTORIZAR A ABERTURA DE PROCES-
SO DE SELEÇÃO DE PESSOAL, E DEMAIS NORMAS GERAIS DE TES-
TE SELETIVO SIMPLIFICADO E CONSIDERANDO DEMAIS LEGISLA-
çÃO,

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO

o Regulamento Especial que estabelece as instruções especiais destinadas ao Teste Seletivo
Simplificado de Provas.

I DOS CARGOS:

1. O Teste Seletivo Simplificado destina-se a contratação por prazo determinado criados
durante o seu prazo de validade, conforme estabelece a Lei Municipal nO08/2007 e Ar-
tigo 37, inciso IX da CF.

2. Os cargos, número de vagas, salários, carga horária semanal e requisitos exigidos são
os estabelecidos na tabela a seguir:

CARGO VAGAS CARGA REMUNERA- REQUISITOS
HORÁRIA çÃO

Pedreiro 02 40 hs R$ 650,00 Ensino Funda-
mental Incomple-
to

Servente de pedreiro 02 40 hs R$ 400,00 Ensino Funda-
mental Incomple-
to

1. Os salários ou a remuneração será conforme acima mencionado.
2. Os candidatos admitidos estarão sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Tra-

balho - CLT e demais normas aplicáveis.
3. Todo o candidato empossado deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido

pela Administração Municipal.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato encontram-se no Anexo 111 - DAS

ATRIBUiÇÕES, previstas na Prefeitura Municipal de Diamante do Oeste.
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11 - DAS INSCRIÇOES

1. A inscrição deverá ser efetuada em apenas um dos cargos referidos no item 2 do Capí-
tulo I - DOS CARGOS.

2. Em caso de inscrição em mais de um cargo, será considerada somente a primeira ins-
crição, sendo eliminada as demais opções.

3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste edital, em relação ás quais não poderá alegar desco-
nhecimento.

4. O pedido de inscrição será efetuado no período 12 de novembro de 2007 a 21 de no-
vembro de 2007, mediante recolhimento, em guia especifica, para todos os cargos
constantes no Edital, na Prefeitura Municipal de Diamante Do Oeste - PR, junto a Se-
cretaria Municipal de Finanças, sita a rua Marechal Castelo Branco, 597, constando
como depositante o próprio candidato.

5. Será admitida a inscrição por terceiros mediante a entrega de procuração do interessa-
do, acompanhada de cópia legível do documento de identidade do candidato.

6. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações
prestadas por seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros de
seu representante no preenchimento do Formulário de Pedido de Inscrição.

7. O pagamento da importãncia correspondente ao valor da taxa de inscrição, poderá ser
efetuado em dinheiro ou em cheque, conforme segue:

CARGO Valor da Taxa de Inscrição R$
Pedreiro 15,00
Servente de pedreiro 10,00

8. No caso de pagamento em cheque, este somente será aceito se do próprio candidato,
sendo considerada sem efeito a inscrição se o cheque for devolvido por qualquer moti-
vo.

9. O valor da taxa não será devolvido em hipótese alguma.
10.As informações prestadas no Formulário de Pedido de Inscrição são de inteira respon-

sabilidade do Candidato, dispondo a Comissão Especial do Teste Seletivo Municipal
do direito de excluir do processo seletivo aquele que o preencher com dados incorretos,
incompletos ou rasurados, bem como se constatado posteriormente, que os mesmos
são inverídicos.

11.Os candidatos portadores de deficiência ou não, que necessitarem de qualquer tipo de
atendimento diferenciado para a realização das provas deverão solicitá-lo, por escrito.
A solicitação de tratamento diferenciado será atendida obedecendo a critérios de viabi-
lidade e de razoabilidade, e será comunicada ao candidato em tempo hábil.

12. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará no
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.

13.O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas
as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conse-
qüência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado na prova e
que o fato seja constatado posteriormente.

14. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios, sendo obri.
gatória a sua comprovação quando da posse, sob pena de exclusão do candidato do
Teste Seletivo Simplificado. (/j)

't
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111- DAS CONDiÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

1. As provas serão aplicadas nas dependências da Escola Municipal Cantinho do Saber,
localizado á Rua Paraiba s/n - Vila Verde, no dia 25 de Novembro de 2007, com iní-
cio às 9:00 (nove) horas e término às 12:00 (doze) horas.

2. O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência minima de trin-
ta minutos do horário fixado para o fechamento dos portões de acesso aos locais de
aplicação das provas, considerando o horário de Brasilia, munido de caneta esferográ-
fica (tinta azulou preta), do seu documento de identificação e do comprovante de ins-
crição.

3. Não será permitido o ingresso de candidatos, em hipótese alguma, no estabelecimen-
to, após o fechamento dos portões.

4. Após identificado e instalado em sala de provas, o candidato não poderá consultar ne-
nhum material de estudo enquanto aguardará o horário de inicio das provas. Fechados
os portões, iniciam-se os procedimentos operacionais relativos ao processo seletivo no
qual será observado o contido no Edital.

5. O horário de inicio das provas será definido dentro de cada sala de aplicação, obser-
vado o tempo de duração estabelecido em Edital de convocação para as provas.

6. A inviolabilidade das provas será comprovada somente no local de execução, no mo-
mento do rompimento do lacre dos envelopes, mediante Termo Formal, e na presença
de, no mínimo, dois candidatos.

7. Somente será admitido á sala de provas o candidato que estiver previamente cadas-
trado e munido do original de sua Cédula Oficial de Identidade ou de um dos seguintes
documentos: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; Certificado de Reservista; Car-
teira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto) ou Passaporte: será
exigida a apresentação do original, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas.

8. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com cla-
reza, a identificação do candidato, o prazo de validade quando houver, e deverão con.
ter, obrigatoriamente, filiação, fotografia, data de nascimento, impressão digital e órgão
expedidor.

9. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos (como crachás, identi-
dade funcional, titulo de eleitor, carteira nacional de habilitação antiga etc.) diferentes
dos acima estabelecidos.

10. Durante as provas não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anota-
ções, máquinas calculadoras (também em relógios) e agendas eletrônicas ou simila-
res, telefone celular, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro receptor de mensa-
(Jens.

11. E vedado o ingresso de candidato em local de prova portando arma.
12. Somente serão permitidos assinalamentos na Prova e/ou Cartão Resposta feitos pelo

próprio candidato, vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros.
13. Somente após o término das provas, poderão os candidatos copiar seus assinalamen-

tos feitos no Cartão Resposta.
14. Não haverá segunda chamada para as provas.
15. Em nenhuma hipótese o candidato poderá prestar provas fora da data e do horário es-

tabelecido para fechamento dos portões, da cidade, do local e do espaço fisico prede-
terminados. @

'0-
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16. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao Fiscal de Sala a sua
Prova e o seu Cartão Resposta, sendo que o Candidato não poderá em hipótese al-
guma ausentar-se da sala com a prova.

17. Na correção da Prova elou Cartão Resposta, será atribuída nota zero à questão com
mais de uma opção assinalada, sem opção assinalada ou com rasura.

18. Em nenhuma hipótese haverá substituição de Prova elou Cartão Resposta por erro do
candidato.

19. Os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto de provas, após decorrida
quarenta e cinco minutos do inicio das mesmas, por motivo de segurança.

20. Não será permitido, em nenhuma hipótese, o ingresso ou a permanência de pessoas
estranhas ao processo seletivo no estabelecimento de aplicação das provas.

IV DAS PROVAS

1. O Teste Seletivo Simplificado constará, de prova objetiva, de caráter eliminatório e
classificatório, como seaue:

CARGOS
CONTEÚDO DAS N.oOE ITENS
PROVAS
Português, Matemática 10

Pedreiro Conhecimentos Gerais 10
Conhecimentos Esoecificos 10

Servente de pedreiro Português, Matemática 10
Conhecimentos Gerais 20

2. O presente Teste Seletivo Simplificado será desenvalvido em etapa única
3. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como al-

terações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do Teste Seletivo Simplificado.

4. As provas realizadas nesta etapa, que consistem em provas escritas, serão avaliadas
na escala de "O" (zero) a "100" (cem) pontos, sendo considerado inapto o candidato
que obtiver nota inferior a "50" (cinqüenta) pontos.

5. A duração das provas será de 3 (três) horas e abrangerá o conteúdo programático
descrito no Anexo IV deste Edital, DAS PROVAS.

6. O candidato deverá realizar a prova em data, horário e local a serem divulgados em e-
ditai afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Diamante Do Oeste -PR,
divulgado na imprensa local e publicado no órgão oficial do Municipio, Jomal O Paraná.

7. O ingresso do candidato na sala de provas somente será permitido mediante a apre-
sentação do cartão de identificação e documento oficial de identidade.

8. O candidato deverá comparecer munido de caneta esferográfica de tinta azulou preta;
9. Não será permitido o ingresso na sala de prova, do candidato que se apresentar, após

o horário permítido.
10. Será excluido do Teste Seletivo Simplificado o candidato que:
11. Durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outros candida-

tos, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, bem como utilizando livros,
notas, impressos, calculadoras ou similares;

12. Tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da realização das
provas;

13. For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio na tentativa de burlar a~
provas, ou for responsável por falsa identificação pessoal. f:W..

\
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V DA PONTUAÇÃO FINAL

1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na prova objetiva.

VI DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de notas.
2. O resultado final do Teste Seletivo Simplificado será afixado no Edital da Prefeitura

Municipal e imprensa local e publicado no órgão oficial do Municipio, Jornal O Paraná.
3. Havendo igualdade na contagem geral dos pontos, terá preferência sucessiva, o candi-

dato:
1- Com maior encargo de família; (filhos)
11- Mais idosos
111- Maior tempo de carteira de Trabalho (CTPS) assinada no cargo pretendido.

4. Se aplicados os critérios estabelecidos no item anterior permanecer o empate, o desem-
pate ocorrerá por sorteio, assegurada à presença dos candidatos.

VII DOS RECURSOS

1. No prazo de 01 (um) dia útil, a contar da publicação do resultado final do Teste Seleti-
vo, poderá o candidato requerer a revisão da prova, com a especificação da prova e
justificativa da revisão que pretende, mediante:

I Requerimento, entregue no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, assinado pelo can-
didato, com a especificação da prova e justificativa da revisão que pretende, e;
11 Comprovante de pagamento da taxa de revisão no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais)

VIII DA NOMEAÇÃO E DA LOTAÇÃO

1. Os candidatos aprovados no Teste Seletivo Simplificado serão convocados para no-
meação por meio de Edital a ser publicado no Órgão Oficial do Município Jornal O Pa-
raná, e serão lotados na Secretaria Municipal de Viação e Obras da Prefeitura Munici-
pal de Diamante Do Oeste- PR, os candidatos aprovados neste Teste Seletivo Simpli-
ficado serão nomeados de acordo com a necessidade da administração municipal,
observando o numero mínimo de vagas exposta neste edital.

2. O candidato aprovado será contratado e apresentar-se-á para posse e exercício, às
suas expensas, Secretarias Municipais na cidade de Diamante Do Oeste -PR se a-
tendidas as seguintes exigências:

a) ter sido aprovado e classificado no Teste Seletivo Simplificado, na forma estabe-
lecida neste Edital;

b) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar ampa-
rado pelo estatuto de ígualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhe-
cimento do gozo dos direitos politicos, na forma do disposto no art. 13 do Decre-
to nO70.436, de 18 de abril de 1972; d'iJ

c) gozar dos direitos políticos; '<J4{J
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d) estar quite com as obrigações eleitorais;
e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo

masculino;
f) possuir escolaridade mínima exigida neste Edital;
g) ter idade mínima de 18 anos;
h) ter aptidão fisica e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprova-

da por Laudo Médico;
i) apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à época da posse;
j) comprovar a habilitação específica para o exercícío do cargo ou os requisitos

adicionais, quando exigido;
k) Apresentar todos os documentos pessoais, tais como RG, CPF, CTPS, Título

Eleitoral.

3. Estará impedido de tomar posse o candidato:

a) que deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados no EDI-
TAL;

b) demitido a bem do serviço público, de acordo com o art. 137 da Lei nO8.112/90;
c) que tenha praticado qualquer ato desabonador de sua conduta, detectado por

meio dos documentos referentes à sindicância de vida pregressa ou por diligên-
cia realizada.

IX DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

1. Não serão fomecidos atestados, certificados ou certidões relativos à classifica-
ção ou notas de candidatos, valendo para tal fim os resultados publicados no
6rgâo Oficial Jomal O Paraná do Município de Díamante Do Oeste - PRo

2. Não serão fomecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou certi-
dões relativos a notas de candidatos reprovados .

3. A aprovação no Teste Seletivo Simplificado assegurará apenas a expectativa
de direito à nomeação, ficando a concretização desse ato condicionada à ob-
servância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conve-
niência da Administração, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de va-
lidade do teste Seletivo.
O prazo de validade do Teste Seletivo será de três (03) meses, a contar da
publicação do edital de homologaçâo do resultado final de que trata o subitem
1, prorrogável por igual período.
Será excluído do Teste Seletivo Simplificado, por ato da Comissâo do Teste
Seletivo:
fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe en-
carregada da aplicação das provas;
for surpreendido utilizando-se de um ou mais meios ilicitos previstos ou não
no Edital;
for responsável por falsa identificaçâo pessoal;
utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de
terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo;
nâo devolver, integralmente, o material recebido,
efetuar o pedido de inscriçâo fora do prazo estabelecido neste Edital; ou

\\
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h. não atender às determinações regulamentares da Comissão do Teste Seletivo
Municipal.

6. Será anulado o resultado final do candidato que utilizou ou tentou utilizar meios
fraudulentos para obter a aprovação própria cujos fatos venham a ser conheci-
dos posteriormente á realização do Teste Seletivo Simplificado.

7. Por razões de ordem técnica e de segurança, a Comissão do Teste Seletivo
Simplificado não fornecerá nenhum exemplar ou cópia das provas a candida-
tos, a autoridades ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após
o encerramento do Teste Seletivo Simplificado .

X DOS CASOS OMISSOS
1) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Teste Seleti-

vo Simplificado.

Diamante Do Oeste- PR , aos 08 dias do mês de Novembro de 2007 .

\ '
, \...-

Marcos\ rélio Mocellin.
Presidente da Corrl1fsão do Teste Seletivo Simplificado

~~
Carlos Batista da Silva

Membro
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ANEXOS

Anexo I - Endereço para retirada do formulário de inscrição

•
ENDEREÇO PARA RETIRADA DE FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO

Secretaria Municipal de Administração de Diamante D' Oeste- PR
Rua Marechal Castelo Branco, 597
CEP 85896-000
Diamante D'Oeste - PR

Departamento de Recursos Humanos

• Departamento Financeiro e ou Contabilidade

Departamento de Licitação e Prestação de Contas

\" ;jj)
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Pr~encher em duas vias

Assinatura do Candidato

,-----,,DATA NASCIMENTO:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 597 - FONE/FAX: (Oxx45) 2721141 - CEPo 65.896-000 - DIAMANTE D'OES~ @

Diamante D'Oeste, _ de de 2007.

RG: CPF: _

NOME COMPLETO: _

ENDEREÇO: -----

Anexo 1\- Formulário e Pedido de Inscrição

"Formulário de Pedido de Inscrição".

( ) PEDREIRO

Devolver uma cópia como recibo ao candidato para apresentação 110 dia da prova.

CARIMBO ou RECEBIMENTO DO DEFERIMENTO DA INSCRICÃO PELA COMISSÃO:

rl:~fi1%•• ~ll ,'Í;.'IY..I.:;;".: .. } •.::Pi.X#....A~ Estado do Parana
.f\~:;: ..};:~~~#~}
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t< ,4t ,,-,.~~,A CNPJ 77.817.476/0001-44

~ ( ) SERVENTE
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ANEXO 111- DAS ATRIBUiÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA O CARGO

PEDREIRO

Executar, sob supervisão, as tarefas relativas ao cargo em que esta pleiteando, realizar levan-
tamento de paredes com tijolos, efetuar reboco, xapisco, vigas, caixa rias, colocação de piso,
executar dobramento e armação de ferragens para construção, saber tirar esquadro da obra,
saber colocar no plumo e no nível as construções que estão efetuando, saber fazer a dosagem
correta dos ingredientes para fazer massa, concreto, xapisco, saber manusear beteorneira,
saber fazer levantamento de andaimes, bem como manusear madeiras diversas, como para
cobertura, aberturas (portas e janelas), entre outras afins.

• Exigência: ensino fundamental incompleto.

VAGAS: 02 vagas CH 40 horas Semanais

SERVENTE DE PEDREIRO

Executar, sob supervisão, dos Pedreiros, Mestre de Obras, Engenheiro entre outros as tarefas
relativas ao cargo em que esta pleiteando, como ajudar a levantar andaimes, levar tijolos,
massa, concreto, entre outros materiais de necessidade dos pedreiros e parceiros para a reali-
zação dos trabalhos, colaborar no levantamento de paredes com tijolos, reboco, xapisco, vi-
gas, caixarias, piso, executar dobramento e armação de ferragens para construção, enfim co-
laborar com o pedreiro para a realização da obra estabelecida.

• Exigência: ensino fundamental incompleto.

VAGAS: 02 vagas CH 40 horas Semanais

ANEXO IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1. PEDREIRO
1.1 ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

•

•
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1.1.1 LíNGUA PORTUGUESA

Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das pala-
vras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação.

1.1.2 MATEMÁTICA

Números inteiros: 4 operações; Porcentagem; Regra de três simples; cálculo de área .

1.1.3 Conhecimentos Gerais

Atualidades

1.1.4 Conhecimentos Especificos do Cargo Pretendido.

2. SERVENTE DE PEDREIRO:
2.1 ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

2.1.1 LíNGUA PORTUGUESA

Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das pala-
vras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação.

•

• 2.1.2 MATEMÁTICA

Números inteiros: 4 operações; Porcentagem; Regra de três simples; cálculo de área.

1.1.3 Conhecimentos Gerais

Atualidades

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.Livros adotados no Ensino Fun amental.
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