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Seção I

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Municipal de Regularização 
Fundiária Urbana e Rural - REURB, composta pelos seguintes 
membros:

I - JOZELIA DE LIMA RIBAS - ENGENHEIRA CIVIL;
II - ADÃO DOS SANTOS DE LARA - TOPÓGRAFO;
III - ADEMAR CAPRA - GESTOR AMBIENTAL;
IV - MIRANDA APARECIDA DE CAMARGO - MONITORA DE 
ENTIDADE SOCIAL;
V - ALDAIR BATISTA PEGO - ADVOGADO;
VI - VALMIR JOSE DE SOUZA -SECRETARIA DE OBRAS;
VII - SUZANA ANDRIA - DIRETORA DE DEPARTAMENTO;
VIII - JUMARA REGINA DE OLIVEIRA DALLAGNOL -
TÉCNICA DO ÓRGÃO GESTOR DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Seção II

Art. 2º - Compete a Comissão de Regularização Fundiária:
I - Localizar as áreas públicas ou privadas que necessitam de 
regularização fundiária, no âmbito do Município de Reserva do 
Iguaçu;
II - Manter ligação com a empresa cooperada nos termos do Edital de 
Credenciamento e termo de cooperação, para a efetivação da 
regularização fundiária neste município;
III - Fornecer os dados solicitados pela empresa contratada pelo 
Estado de Paraná, para a efetivação da regularização fundiária com a 
maior presteza e economicidade possível;
IV - Cumprir e fazer cumprir as obrigações objeto do termo de 
Cooperação firmado entre as credenciadas e seus termos;
V - Praticar todos os atos necessários para a efetivação das áreas, 
objetos de regularização fundiária;
VI - Contribuir com sugestões, visando o bom andamento dos 
trabalhos.
VII - Atuar como câmara de conciliação de conflitos conforme 
previsto em Lei Federal 13.465/2017 em seu Art. 34.
VIII - Outros procedimentos pertinentes e Lei.

Art. 3º - As despesas decorrentes deste ato ocorrerão pelo orçamento 
municipal vigente.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data e sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Reserva do Iguaçu - PR - 30 de setembro de 2021.

VITÓRIO ANTUNES DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Junior Pinheiro Lima

Código Identificador:FF3264A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
ADITIVO

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

Objeto: �CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, 
DIESEL S10 E ARLA�.
Contratante: Prefeitura Municipal de Reserva do Iguaçu, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 01.612.911/0001-
32, com sede administrativa na Avenida 4 de setembro, n.º 614.
CONTRATO nº: 28/2021
Contratada: MC COMBUSTIVEIS LTDA -ME, com sede na Rua 
Pedro Siqueira - CEP: 85.195-000, Bairro: centro, Município de 
Reserva do Iguaçu, estado do Paraná, e inscrita no CNPJ sob nº. 
15.307.412/0001-46.

Item Produto Preço Registrado R$ Preço com o reequilíbrio R$

01 GASOLINA COMUM R$: 5,83 R$: 5,98

03 DIESEL S10 R$ 4,56 R$ 4,72

Foro: Comarca Pinhão/PR

Reserva do Iguaçu/PR, 01 de outubro de 2021.
Publicado por:

Bruna Ribeiro Ruzin
Código Identificador:C64E40E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ 03/2021 EDITAL N. 
º 04/2021 � ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA

O Prefeito de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, 
com fundamento na Lei Federal n.º 10.097/2000 e Decreto Federal n.º 
5.598/2005 e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto 
com a Comissão Organizadora de Testes Seletivos, nomeada através 
da Portaria nº 106/2021, TORNA PÚBLICA a realização de TESTE 
SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO, com o intuito de 
preencher vagas para a contratação de Aprendizes para formação 
em Auxiliar Administrativo.

TORNAR PÚBLICO

1. - A ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA - Anexo II do 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ, para provimento de 
vagas do seu quadro de pessoal, conforme segue:

ANEXO II � Cronograma

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS

Publicação do Edital 10/09/2021

Período de Inscrição 10/09 a 22/09/2021

Publicação da relação das inscrições homologadas.
24/09/2021 às 17:00 
horas.

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições
04/10/2021 A 
06/10/2021

Aplicação da prova objetiva.
10/10/2021 (MESMO 
HORARIO E LOCAL)

Publicação do resultado preliminar
13/10/2021 às 17:30 
horas.

Recebimento de recurso contra o resultado preliminar 14/10 e 15/10/2021

Publicação do resultado final. 19/10/2021

1.2 - Quanto à interposição de recurso, deverá ser preenchido 
corretamente e protocolado o formulário disponível no anexo V do 
edital de abertura deste processo, no setor de Recursos Humanos do 
Município, no período estipulado para interposição de recurso, 
explícita no ANEXO II - Cronograma, observado o horário oficial 
de Brasília/DF.
1.3 - A Prefeitura Municipal de Reserva do Iguaçu, submeterá os 
recursos à Comissão Especial do Processo Seletivo, a qual decidirá 
sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado através de 
edital disponibilizado no endereço eletrônico 
http://www.reservadoiguacu.pr.gov.br.
1.4 - É de exclusiva responsabilidade do candidato o 
acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos 
no endereço eletrônico http://www.reservadoiguacu.pr.gov.br., 
sob pena de perda do prazo recursal.
1.5 � Somente serão aceitos os recursos daqueles candidatos que se 
inscreveram dentro do período de inscrição.
1.6 - Será indeferido o recurso que não estiver fundamentado e não 
atender os dispositivos constantes no Edital 001, 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 Edital.
1.7 � Não serão aceitos em nenhuma hipótese para efeito de recurso, 
certidões de matriculas efetuadas após o término do período de 
inscrições. A Certidão pode conter data atual, ou seja a data em que 
foi expedida, porém a matrícula precisa ser anterior a data de término 
das inscrições.

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Reserva do Iguaçu/PR, 01 de outubro de 2021.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE TESTES SELETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ 03/2021 EDITAL N. 
º 04/2021 � ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA
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Publicado por: 
Edilson de Oliveira Nunes 

Código Identificador:C6D7A517 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2021 
  
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, 
CNPJ nº. 01.612.911/0001-32 
CONTRATADO: IMPÉRIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob nº. 36.445.798/0001-22 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 052/2021 
OBJETO: �REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR 
REFORMAS (RECAPAGENS), E CONSERTOS 
(VULCANIZAÇÃO) DE PNEUS DE VEÍCULOS, E 
EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL� 
VALOR TOTAL: R$ 135.958,00 (centro e trinta e cinco mil, 
novecentos e cinquenta e oito reais) 
PRAZO DE VIGÊNCIA:A vigência será de 12 (doze) meses, 
contados da data de assinatura do contrato. 
DATA DE ASSINATURA:29/09/2021 
  
Reserva do Iguaçu, 29 de setembro de 2021. 
  
VITÓRIO ANTUNES DE PAULA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Bruna Ribeiro Ruzin 

Código Identificador:64DCAE05 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2021 
  
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, 
CNPJ nº. 01.612.911/0001-32 
CONTRATADO: RECAPADORA MARRECAS LTDA-EPP, 
inscrita no CNPJ sob nº. 05.689.415/0001-38 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 052/2021 
OBJETO: �REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR 
REFORMAS (RECAPAGENS), E CONSERTOS 
(VULCANIZAÇÃO) DE PNEUS DE VEÍCULOS, E 
EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL� 
VALOR TOTAL: R$ 84.016,00 (oitenta e quatro mil e dezesseis 
reais ) 
PRAZO DE VIGÊNCIA:A vigência será de 12 (doze) meses, 
contados da data de assinatura do contrato. 
DATA DE ASSINATURA:29/09/2021 
  
Reserva do Iguaçu, 29 de setembro de 2021. 
  
VITÓRIO ANTUNES DE PAULA 
Prefeito Municipal 
  

Publicado por: 
Bruna Ribeiro Ruzin 

Código Identificador:BFFF09B5 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2021 
  
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, 
CNPJ nº. 01.612.911/0001-32 
CONTRATADO: RM PNEUS LTDA-ME , inscrita no CNPJ sob 
nº. 04.223.949/0001-01 

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 052/2021 
OBJETO: �REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR 
REFORMAS (RECAPAGENS), E CONSERTOS 
(VULCANIZAÇÃO) DE PNEUS DE VEÍCULOS, E 
EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL� 
VALOR TOTAL: R$ 90.308,00 (noventa mil, trezentos e oito reais ) 
PRAZO DE VIGÊNCIA:A vigência será de 12(doze) meses, 
contados da data de assinatura do contrato. 
DATA DE ASSINATURA:29/09/2021 
  
Reserva do Iguaçu, 29 de setembro de 2021. 
  
VITÓRIO ANTUNES DE PAULA 
Prefeito Municipal 
  

Publicado por: 
Bruna Ribeiro Ruzin 

Código Identificador:8B2ECE5F 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
EXTRATO DO CONTRATO Nº177/2021 
  
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, 
CNPJ nº. 01.612.911/0001-32 
CONTRATADO:RAFAEL FORNARI MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO CNPJ nº. 31.267.480/0001-85 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº053/2021 
OBJETO:�AQUISIÇÃO DE POSTES E PLACAS DE PRÉ 
MOLDADO, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA 
VOLUNTÁRIA (PEV) DE RECICLÁVEIS E REJEITOS, NAS 
COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO� 
VALOR TOTAL: R$ 42.970,00 (quarenta e dois mil novecentos e 
setenta reais) 
PRAZO DE VIGÊNCIA:A vigência será de 06 (seis) meses. 
DATA DE ASSINATURA:30/09/2021 
  
Reserva do Iguaçu, 30 de setembro de 2021. 
  
VITÓRIO ANTUNES DE PAULA 
Prefeito Municipal 
  

Publicado por: 
Bruna Ribeiro Ruzin 

Código Identificador:044A18F2 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 37.2021 
 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Executivo Municipal 
  
O Prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu � Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições e considerando o disposto doartigo 24, inciso 
IV da Lei n.º 8666/93, e o pronunciamento emitido pela Assessoria 
Jurídica, resolveRATIFICARo procedimento dedispensa de licitação 
nº 37/2021, JOAQUIM PEDRO FERREIRA CALDAS, CNPJ: 
42.551.597/0001-02, visando a: �CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE 
ENTREGA VOLUNTARIA�, pelo valor total de R$: 15.990,00 
(quinze mil, novecentos e noventa reais). 
  
Reserva do Iguaçu, 05 de outubro de 2021. 
  
VITÓRIO ANTUNES DE PAULA 
Prefeito Municipal  

Publicado por: 
Sueli Lima dos Santos 

Código Identificador:66D7E6D6 
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Redução:

05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

05.00 l .00.000.0000.0.000. GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 

05.001.12.361.0017.2.029. Ações a Cargo da Secretaria Municipal de Educação 

157 - 3.1.90.11.00.00 01103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –PESSOAL CIVIL 15.000,00 

158 - 3.1.90.11.00.00 01104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –PESSOAL CIVIL 10.000,00 

05.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

05.003.12.361.0017.2.038. Ações para Manutenção do Transporte Escolar 

217 - 3.3.90.30.00.00 31133 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 

06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

06.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

06.001.10.301.0012.2.080. Ações para Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF 

340 - 3.1.90.04.00.00 01303 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 65.000,00 

341 - 3.1.90.11.00.00 01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –PESSOAL CIVIL 30.000,00 

344 - 3.1.90.13.00.00 01303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 

08.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

08.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PROCURADOR GERAL 

08.001.02.062.0013.2.084. Ações a Cargo da Procuradoria Geral do Município 

404 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 

09 .000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO 

09.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA 

09.001.19.571.0025.2.037. Ações da Sec. Mun. de Tecnologia da Informação e Comunicação 

415 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.660,00 

09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

09.003.04.131.0025.2.005. Ações para Atender a Publicidade Institucional e Legal 

431 - 3.3.90.39.00.00 03000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00 

11.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 

11.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

11.002.20.606.0011.2.015. Ações para Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário 

496 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –PESSOAL CIVIL 10.000,00 

17 .000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUN.DE GOVERNO,TRABALHO E ORDEM PUBLICA 

17 .004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRABALHO 

l 7.004. l l.333.0008.2.013. Ações para Manutenção da Agência do Trabalhador 

654 - 3.3.90.39.00.00 03000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00 

Total Redução: 461.660,00 

  
Artigo 3°- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
  
Edifício da Prefeitura Municipal de QUATRO BARRAS, Estado do Paraná, em 20 de setembro de 2021. 
  
LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito 
Publicado por:

Ana Claudia Valenga 
Código Identificador:D086F364 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ 03/2021 RETIFICAÇÃO DO 

EDITAL N. º 01/2021 

O Prefeito de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, com 
fundamento na Lei Federal n.º 10.097/2000 e Decreto Federal n.º 5.598/2005 e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão 
Organizadora de Testes Seletivos, nomeada através da Portaria nº 106/2021, TORNA PÚBLICA a realização de TESTE SELETIVO PÚBLICO 
SIMPLIFICADO, com o intuito de preencher vagas para a contratação de Aprendizes para formação em Auxiliar Administrativo. 
  
ONDE SE LÊ:
  
2. DOS CARGOS
2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, as vagas para pessoa com deficiência (PcD), a 
remuneração inicial bruta, o valor da taxa de inscrição e os requisitos básicos para posse no cargo são os estabelecidos a seguir: Tabela 2.1
  
Código
do Cargo
TCE - PR

FUNÇÃO
Carga
Horária
Semanal

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas
PcD

Remuneração
Mensal

Requisitos básicos

* Auxiliar Administrativo Aprendiz 20 h 15 * Salário Mínimo Hora 

- Ter idade entre quatorze (14) e menor de 
vinte e quatro (24) anos (até o término do 
contrato); 
- Estar regularmente matriculado e 
frequentando o Ensino Fundamental, Médio ou 
Superior. 
- Comprovação de renda familiar de até dois 
(2) salários mínimos mediante cópia 
autenticada de contrato de trabalho, cópia 
autenticada da CTPS – carteira de trabalho e 
previdência social, folha de pagamento, 
declaração firmada pelos pais ou responsáveis 
ou auto declaração autenticada em cartório. 

  
LEIA-SE:
  
2. DOS CARGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ 03/2021 RETIFICAÇÃO DO 

EDITAL N. º 01/2021 
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2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, as vagas para pessoa com deficiência (PcD), a 
remuneração inicial bruta, o valor da taxa de inscrição e os requisitos básicos para posse no cargo são os estabelecidos a seguir: Tabela 2.1 
  
Código 
do Cargo 
TCE - PR 

FUNÇÃO 
Carga 
Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

Remuneração 
Mensal 

Requisitos básicos 

* Auxiliar Administrativo Aprendiz 20 h 15 * Salário Mínimo Hora 

- Ter idade entre quatorze (14) e menor de 
vinte e quatro (24) anos (até o término do 
contrato); 
- Estar regularmente matriculado e 
frequentando o Ensino Fundamental, Médio ou 
Superior, ou apresentar Certificado de 
Conclusão. 
  

  
Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Reserva do Iguaçu/PR, 20 de setembro de 2021. 
  
VITORIO ANTUNES DE PAULA 
Prefeito Municipal 
  
EDILSON DE OLIVEIRA NUNES 
Presidente da Comissão Organizadora de Testes Seletivos 

Publicado por: 
Edilson de Oliveira Nunes 

Código Identificador:8ADBFAAD 

 
ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ 

DIÁRIA 114 
 
PAÇO EDISON ROGÉRIO BORBA CARNEIRO 
CNPJ: 01.612.413/0001-90 
Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr 
FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057 
  
ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA 
  
DIÁRIA N°.114/2021 
(campo de preenchimento pela contabilidade) 
  
Nome do Agente Público: JOÃO APARECIDO DOS SANTOS CPF: 042.658.179-20 

Função: MOTORISTA Unidade de Lotação: CENTRO DE SAUDE 

Município de destino: CURITIBA/PR 

Local do Evento: HOSPITAL DAS CLINICAS, ANGELINA CARON E FEPE 

Saída:20/ 09/ 2021 Chegada: 20/ 09/ 2021 

Motivo do Deslocamento: 

Transporte de pacientes 

Quantidade de Diárias: 1 

Valor Diária: R$175,00 

Valor Total Diárias: R$175,00 

Meio de Transporte: X Oficial   Particular   Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...) 

  
Rio Branco do Ivaí, 20 de SETEMBRO de 2021. 
______________ 
Servidor Solicitante 
  
AUTORIZAÇÃO 
  
Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a 
concessão da diária. 
_________________ 
Secretário de Departamento 
  
e/ou 
_________________ 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Viviane Pontes Silva 

Código Identificador:A3B3E381 

 
ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA 
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1320 00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.000,00 

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   

1420 00494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.000,00 

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   

1440 00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.000,00

  SUBTOTAL 55.500,00 

88 ENCARGOS ESPECIAIS   

88.001 ENCARGOS ESPECIAIS   

28.846.0000.0032 ENCARGOS ESPECIAIS   

4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS   

2750 00000-Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 

  SUBTOTAL 5.000,00 

  TOTAL 60.500,00 

  
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
  
Gabinete do Prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, em 30 de agosto de 2021. 
  
VITÓRIO ANTUNES DE PAULA 
Prefeito Municipal 

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:69052A2E

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ 03/2021 EDITAL DE 

ABERTURA N. º 01/2021 
 
O Prefeito de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, com 
fundamento na Lei Federal n.º 10.097/2000 e Decreto Federal n.º 5.598/2005 e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão 
Organizadora de Testes Seletivos, nomeada através da Portaria nº 106/2021, TORNA PÚBLICA a realização de TESTE SELETIVO PÚBLICO 
SIMPLIFICADO, com o intuito de preencher vagas para a contratação de Aprendizes para formação em Auxiliar Administrativo. 
  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O teste seletivo Público Simplificado, a que se refere o presente Edital será executado pelo Município de Reserva do Iguaçu, situado na Av. 4 de 
setembro, 614, Reserva do Iguaçu, PR, CEP: 85195-000, endereço eletrônico www.reservadoiguacu.pr.gov.br. 
1.2 O teste seletivo destina-se a contratação de Aprendizes para formação em Auxiliar Administrativo deste município, de acordo com a Tabela 2.1 
deste Edital. A contratação não gera ao candidato, direito nem expectativa de direito, a efetivação no serviço público municipal. 
1.3 Os candidatos aprovados serão convocados de forma gradual, obedecendo a ordem de classificação e as vagas existentes, para assinar contrato 
especial de aprendizagem com o Munícipio, sendo que a realização da parte prática da aprendizagem ocorrerá nas Secretarias da Prefeitura de 
Reserva do Iguaçu/PR, obedecendo o regime de aprendizagem previsto nos artigos 429 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, com 
alterações promovidas pela Lei Federal n.º 10.097, de 19 de dezembro de 2000, pela Lei Federal n.º 11.180 de 23 de setembro de 2005 e Decreto 
Federal n.º 5.598, de 1º de dezembro de 2005. 
1.4 Os contratos serão rescindidos nos seguintes casos: 
1.4.1 Prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, apuradas em procedimento 
administrativo; 
1.4.2 Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
1.4.3 Necessidade de redução do quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da lei complementar a que se refere do artigo 169 da 
Constituição Federal; 
1.4.4 Insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, 
que será apreciado em trinta dias; 
1.4.5 Extinção dos programas Federais e Estaduais implementados mediante convênio ou ajustes similares, e que originaram as respectivas 
contratações. 
1.4.6 A não comprovação pelo candidato, da continuação do vínculo estudantil com o estabelecimento de ensino. 
1.5 A convocação para as vagas informadas na Tabela 2.1 deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do Poder Executivo 
Municipal, dentro do prazo de validade do processo seletivo. 
1.6 Os requisitos e as atribuições dos cargos estão relacionados no Anexo I deste Edital. 
1.7 Os critérios de classificação serão por meio de prova escrita, e encontram-se no 8.2 deste Edital. 
1.8 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários e demais eventos. O candidato deverá 
observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico supramencionado. 
  
2. DOS CARGOS 
2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, as vagas para pessoa com deficiência (PcD), a 
remuneração inicial bruta, o valor da taxa de inscrição e os requisitos básicos para posse no cargo são os estabelecidos a seguir: Tabela 2.1 
  
Código 
do Cargo 
TCE - PR 

FUNÇÃO 
Carga 
Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

Remuneração 
Mensal 

Requisitos básicos 

* Auxiliar Administrativo Aprendiz 20 h 15 * Salário Mínimo Hora 

- Ter idade entre quatorze (14) e menor de 
vinte e quatro (24) anos (até o término do 
contrato); 
- Estar regularmente matriculado e 
frequentando o Ensino Fundamental, Médio ou 
Superior. 
- Comprovação de renda familiar de até dois 
(2) salários mínimos mediante cópia 
autenticada de contrato de trabalho, cópia 
autenticada da CTPS – carteira de trabalho e 
previdência social, folha de pagamento, 
declaração firmada pelos pais ou responsáveis 
ou auto declaração autenticada em cartório. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ 03/2021 EDITAL DE 

ABERTURA N. º 01/2021
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* Não há reserva de vagas para candidatos com deficiência para provimento imediato devido ao quantitativo de vagas oferecido. 
2.2 Aos candidatos aos cargos previstos neste edital, é de inteira responsabilidade dos mesmos, o deslocamento e eventuais despesas de locomoção 
aos locais/instituições para o(s) qual (is) for(em) direcionado(os). 
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 entre 14 a 21 anos e dez meses até o ato da contratação; 
c) estar em pleno exercício dos direitos políticos (aos maiores de 18 anos); 
d) ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção médica oficial, conforme Atestado Médico. 
e) possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo; 
f) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, 
Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos; 
g) a quitação com as obrigações eleitorais e militares (aos maiores de 18 anos); 
h) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público; 
i) ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo; 
j) atender às demais exigências contidas neste Edital. 
  
4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1 A inscrição no Processo Seletivo, implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste 
Edital. 
4.2 As inscrições para este Processo Seletivo, serão realizadas somente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Reserva 
do Iguaçu situado na Av. 4 de setembro, 614, CEP: 85195-000, mediante preenchimento da ficha de inscrição que estará disponível no 
departamento, dentro do prazo estipulado neste edital. Os Jovens menores de 18 anos de idade deverão estar acompanhados de qualquer dos 
pais/responsáveis legais, devidamente identificados, para a realização da inscrição. Não serão aceitas inscrições efetuadas de forma diversa da 
estabelecida neste item. 
4.3 O período para a realização das inscrições será o período estabelecido no ANEXO II - Cronograma, observado horário oficial de Brasília/DF. 
4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá: 
a) Ter idade mínima de 14 anos e de 21 anos e 10 meses no ato da contratação, de modo que permita ao aprendiz concluir o curso de 
aprendizagem antes de completar 24 anos; 
b) Residir no Município de Reserva do Iguaçu; 
c) Estar regularmente matriculado e frequentando o ensino fundamental/médio ou já ter concluído o ensino médio; 
d) Não estar trabalhando com carteira assinada; 
e) Para contratação é obrigatório possuir Carteira de Trabalho, sendo que o candidato aprovado que ainda não tiver o documento não 
poderá ser contratado, ficando o seu nome colocado na última posição dos candidatos classificados. 
  
4.5 Para a realização da inscrição no Processo Seletivo será necessária a apresentação da seguinte documentação: 
RG; 
CPF; 
Comprovante de residência no Município de Reserva do Iguaçu; 
Certidão de matrícula e frequência no ensino fundamental ou médio, ou para os que já concluíram o ensino médio, certificado de conclusão; 
  
OBS: A Carteira de Trabalho será exigida apenas no ato da contratação, conforme descrito no item 4 acima. 
4.6 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição, bem como a apresentação dos 
documentos solicitados. 
4.6.1 Declaração falsa ou inexata dos dados de Inscrição, bem como a falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades 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 candidato, o mesmo será 
exonerado do cargo. 
4.7 Quanto ao indeferimento da solicitação de inscrição, caberá interposição de recurso, protocolado em formulário próprio, no setor de Recursos 
Humanos do Município, no período estipulado para interposição de recurso, explícita no ANEXO II - Cronograma, observado 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 Processo Seletivo, modalidade Emprego Público, 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 Decreto 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, desde 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 vagas igual ou 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 Processo Seletivo, modalidade Emprego Público 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 previsto 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 dezembro de 1999, alterado pelo 
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se enquadram nas categorias de I a VI a seguir; e as contempladas pelo 
enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, 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 comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma 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); 
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II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma 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 óptica; 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 anteriores (Redação dada pelo Decreto 
nº 5.296, de 2004); 
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente 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 considerada 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 candidata lactante, o candidato 
deverá: 
.5.4.1 comparecer ao setor de Recurso Humanos: 
a) efetuar sua inscrição no Processo Seletivo, modalidade Emprego Público no período estabelecido no Anexo II - Cronograma. 
b) Enviar o formulário de solicitação de reserva de vagas para PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) devidamente preenchido e assinado, conforme 
Anexo IV deste Edital e o laudo médico com as informações descritas no item a seguir; 
5.4.1.1 o laudo médico deverá estar redigido em letra legível 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 candidato, 
carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão. Somente serão considerados os laudos médicos 
emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização da inscrição. 
5.4.1.2 Enviar ao setor de Recursos Humanos dentro do prazo estipulado no cronograma deste Edital, os seguintes documentos: Anexo IV 
devidamente preenchido e assinado e laudo médico. 
5.5 O candidato com deficiência que não proceder conforme 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 supracitada neste item, a opção de 
concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência será desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência. 
5.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará disponível no Edital de homologação das 
inscrições, disponível no endereço eletrônico http://www.reservadoiguacu.pr.gov.br em data disponível no Anexo II - Cronograma. 
5.7.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como PcD poderá impetrar recurso, em formulário próprio, junto ao setor de Recursos 
Humanos, no período proposto no ANEXO II - Cronograma, observado horário oficial de Brasília/DF. 
5.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se aprovado no Processo Seletivo, modalidade Emprego Público, terá seu nome divulgado na 
lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados específica para pessoas com deficiência. 
5.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, esta será preenchida com estrita observância da 
ordem de classificação geral. 
  
6 - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
6.1 – Não será cobrada, em hipótese alguma taxa de inscrição. 
  
7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
7.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico http://www.reservadoiguacu.pr.gov.br em data provável disponível 
no Anexo II - Cronograma. 
7.2 No edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às vagas para pessoa com 
deficiência. 
7.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, em formulário próprio, disponível no anexo V deste 
edital, junto ao setor de Recurso Humanos no período estabelecido no ANEXO II - Cronograma, tendo início as 08h até 17h30min da data final 
estipulada, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
7.4 A Prefeitura Municipal de Reserva do Iguaçu, submeterá os recursos à Comissão Especial do Processo Seletivo, modalidade Emprego Público, a 
qual decidirá sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico 
http://www.reservadoiguacu.pr.gov.br. 
  
8. DA PROVA OBJETIVA 
8.1 O Processo Seletivo será composto apenas de 01 (uma) prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, com 25 (vinte e cinco) questões 
objetivas de múltipla escolha, com 05 opções, identificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E) das quais apenas uma estará correta; obedecerá 
ainda a seguinte distribuição quanto às disciplinas, quantidade e valor das questões: 
  
DISCIPLINA 
  

NÚMERO DE QUESTÕES 
TOTAL DE QUESTÕES 
  

VALOR DE CADA QUESTÃO 
VALOR TOTAL 
(PONTOS) 

Português 09 

25 4 100 Matemática 09 

Conhecimentos Gerais e informática 07 

  
8.2 O conteúdo programático encontra-se no anexo III. 
8.4 Da realização das provas: 
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8.4.1 A prova objetiva será realizada no dia 03 de outubro de 2021, com inicio ás 9h (nove horas), e terá duração de 3h (três horas), com término ás 
12h (doze horas) horário de Brasília/DF, nas dependências da escola Municipal Pedro Siqueira, situada na rua Cândido Ramalho, S/N, Centro, 
Reserva do Iguaçu – PR. 
8.4.2 Os portões de acesso às salas serão abertos as 08h00min e fechados ás 08h45min, não serão tolerados atrasos de nenhuma natureza, após às 
08h45min não será permitida a entrada ao local de provas. Após o fechamento dos portões, só entrarão nas salas de provas os candidatos que já 
estiverem dentro do recinto, em processo de identificação ou solucionando possíveis duvidas junto á Comissão Organizadora do Teste Seletivo. 
8.4.3 Os locais das provas com o respectivo ensalamento serão divulgados no site eletrônico http://www.reservadoiguacu.pr.gov.br e nos órgãos de 
divulgação oficiais do Município de Reserva do Iguaçu. 
8.4.4 Para a realização da prova, candidato deverá portar documento de identificação com foto (RG, CNH, CTPS, Passaporte), em via original e em 
boas condições de identificação. 
8.4.5 O gabarito de respostas deverá ser obrigatoriamente preenchido com caneta esferográfica de cor PRETA. 
8.4.6 O candidato não poderá deixar o local de prova antes das 10h, ou seja, uma hora após o inicio da prova objetiva. 
8.4.7 O candidato não poderá sair de sala levando o caderno de provas. 
8.4.8 Não será permitida em nenhuma hipótese, a utilização de nenhum equipamento eletrônico, seja calculadora, celular ou outro objeto 
equivalente, caso algum equipamento eletrônico seja encontrado, o candidato será automaticamente desclassificado e retirado do local de provas. 
8.4.9 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão na respectiva sala de provas até que o último entregue a prova e sejam os envelopes lacrados, 
devendo estes contar com a assinatura dos candidatos. 
  
8.2.3. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
8.2.3.1 A publicação oficial dos resultados será divulgado em data provável disponível no Anexo II - Cronograma, no endereço eletrônico 
http://www.reservadoiguacu.pr.gov.br. 
8.2.3.2 Quanto ao gabarito preliminar divulgado caberá a interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 11 deste Edital. 
  
9. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
9.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos. 
9.2 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que tiver: 
9.2.1 - menor idade (considerando o dia, mês e ano de nascimento); 
9.2.2 - maior nota na prova de Língua Portuguesa; 
9.2.3 - maior nota na prova de Matemática; 
9.2.4 - caso persista o empate será desempatado através de sorteio público; 
9.2.5 - O(s) candidato(s) perdedor (es) do desempate, assumirá (ão) a(s) classificação (ões) imediatamente inferior (es) a do vencedor, de forma 
sucessiva e de acordo com a satisfação dos critérios de desempate estabelecidos. 
9.3 O resultado final do Processo Seletivo, modalidade Emprego Público será publicado por meio de duas listagens, a saber: 
a) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como pessoa com deficiência, em ordem de 
classificação; 
b) Lista de Pessoas com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos como pessoa com deficiência, em ordem 
de classificação. 
  
10. DA ELIMINAÇÃO 
10.1 Poderá ser eliminado do Processo Seletivo, modalidade Emprego Público o candidato que: 
10.1.1 faltar com o devido respeito para com qualquer membro da Comissão, com a equipe de aplicação da prova, com as autoridades presentes ou 
com os demais candidatos; 
10.1.2 Não apresentar formação de nível superior para o cargo concorrido. 
10.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de processo ilícito. 
  
11. DOS RECURSOS 
11.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados ao Município de Reserva do Iguaçu no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, assim entendidos: 
11.1.1 Serão aceitos questionamentos sobre a classificação provisória, desde que estejam em conformidade com o disposto nos itens abaixo. 
11.1.2 contra o resultado da prova de títulos; 
11.1.3 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://www.reservadoiguacu.pr.gov.br., sob pena de perda do prazo recursal. 
11.3 Os recursos deverão ser protocolados no setor de Recursos Humanos em requerimento próprio disponível no anexo V deste edital. 
11.3.1 As alegações devem estar fundamentadas. 
11.4 - Procedimentos para envio do recurso: 
a) Acessar o Edital; 
b) Preencher o formulário de recurso (Anexo V), fundamentar, assinar; 
c) Protocolar no setor de Recursos Humanos, dentro do prazo estipulado no cronograma deste Edital. 
11.4.1 Será indeferido o recurso que não estiver fundamentado 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 Edital. 
11.5 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo estabelecido neste Edital não 
serão apreciados. 
11.6 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a classificação inicial obtida pelo 
candidato para uma classificação superior ou inferior. 
11.7 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado. 
11.8 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
11.9 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato. 
11.10 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
11.11 As respostas dos recursos será publicada no endereço oficial http://www.reservadoiguacu.pr.gov.br. 
11.18 A comissão responsável pela organização do certame, constitui 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 
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12.1 O resultado final do Processo Seletivo, modalidade Emprego Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo 
Município e publicado em Diário Oficial e no endereço eletrônico http://www.reservadoiguacu.pr.gov.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 acompanhamento 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 a apresentação do ASO – ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL 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 automaticamente a vaga, sendo convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação. 
13.4 Para investidura no cargo o candidato, o município publicará edital próprio contendo o rol de documentos que deverão ser apresentados à 
Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. 
13.5 Rol de documentos para investidura do Cargo; 
  
Fase II – Contratação Condicionada à Existência de Vaga 
  
DOCUMENTOS ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS 
  
Cédula de Identidade (RG) 
  
CPF em situação regular junto à Receita Federal; 
  
Inscrição PIS/PASEP 
  
Título de Eleitor; 
  
Certificado de Reservista para candidatos do sexo Masculino, com idade superior a 18(dezoito) anos 
  
CPF em situação regular junto à Receita Federal; 
  
CTPS - Carteira de Trabalho; 
  
Atestado médico de aptidão para o trabalho; 
  
2 fotografias 3x4; 
  
Certidão de antecedentes criminais; 
Certidão de nascimento dos filhos; 
  
Comprovante de endereço atualizado (últimos três meses); 
  
Certidão de matricula e frequência do ensino fundamental ou médio. Para aqueles que já concluíram o ensino médio, apresentar certificado de 
conclusão. 
  
13.5.1 O candidato que não comparecer no dia fixado para a posse será eliminado do presente processo seletivo. 
13.5.2 Será remetido para Final de Lista o candidato que não tenha interesse na vaga ofertada, mediante requerimento expresso a ser protocolado 
pessoalmente junto ao Departamento de Recursos Humanos de Reserva do Iguaçu. 
13.5.3 Nas ocorrências das hipóteses dos itens 13.5.1 e 13.5.2, a vaga aberta é destinada ao próximo candidato. 
13.5.4 0 candidato em final de lista, caso convocado novamente e não tomar 
posse, será eliminado do certame. 
13.5.5 A inaptidão temporária na ocasião do chamamento, atestada pelo médico, não prejudica o chamamento dos demais classificados, e o 
candidato inapto temporário tern sua classificação mantida. 
13.5.6 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações de todos os atos pertinentes a este Processo Seletivo no sítio 
eletrônico http://www.reservadoiguacu.pr.gov.br e nos órgãos de divulgação dos atos oficiais do Município de Reserva do Iguaçu. 
13.5.7 Quando convocado para a Contratação, o candidato deve apresentar, sob suas expensas, Atestado de Saúde Ocupacional, expedido por 
Médico do Trabalho, considerando-o apto para o exercício da funçäo objeto da contratação. 
13.5.8 O Contrato de Trabalho é único, estabelecido conforme artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e nos termos dos artigos 7º, XXXIII, e 
227, caput, e § 3º, I, dos artigos 428 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), regulamentados pelo Decreto Federal n° 5.598/2005 e 
demais disposições legais pertinentes. 
  
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que 
lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pela Prefeitura no endereço 
eletrônico http://www.reservadoiguacu.pr.gov.br. 
14.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, mesmo que já tenha sido divulgado o resultado 
deste Processo Seletivo, modalidade Emprego Público e embora o candidato tenha obtido aprovação, levará a sua eliminação, sem direito a recurso, 
sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição. 
14.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os comunicados e Editais referentes ao Processo Seletivo, 
modalidade Emprego Público de que trata este Edital. 
14.4 O não comparecimento do candidato a qualquer das fases acarretará na sua eliminação do Processo Seletivo, modalidade Emprego Público. 
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14.5 O Município de Reserva do Iguaçu não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este Processo Seletivo, 
modalidade Emprego Público. 
14.6 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial, poderá requerer a alteração através de solicitação assinada pelo 
próprio candidato, protocolado junto ao setor de Recursos Humanos, anexando documentos que comprovem tal alteração, com expressa referência 
ao Processo Seletivo, modalidade Emprego Público, Cargo e número de Inscrição, até a data de publicação da homologação dos resultados. 
14.7 - A Prefeitura Municipal se exime 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, de acordo com determinação da Prefeitura Municipal. 
14.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo, modalidade Emprego Público. 
14.9 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 protocolada na sede da Prefeitura Municipal no setor de Recursos Humanos, dentro do prazo estipulado. 
14.12 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Reserva do Iguaçu/PR, 10 de setembro de 2021. 
  
VITÓRIO ANTUNES DE PAULA  
Prefeito de Reserva do Iguaçu – PR 
  
EDILSON DE OLIVEIRA NUNES 
Presidente da Comissão Organizadora de Testes Seletivos 
  
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ 03/2021  
Edital de abertura n.º 01/2021 
  
ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO APRENDIZ 
  
Descrição: Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, receber e expedir documentos; arquivar documentos; repor material de expediente; 
prestar apoio na realização de eventos (organizar ambientes); verificar materiais e equipamentos mediante supervisão de servidor efetivo; manter 
arquivos em ordem e atualizados; executar serviços utilizando ferramentas eletrônicas como: produção, dispensação, controle, armazenamento, 
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, imunobiológicos, domissanitários e insumos 
correlatos. Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; exercer fiscalização sobre estabelecimentos, 
produtos, serviços e exercício profissional; orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos. Cumprir as determinações/deveres 
constantes no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e legislação correlata. Executar tarefas administrativas e outras inerentes ao Cargo. 
Obedecer às normas de segurança, postura e ética no serviço público; Executar outras atividades afins à sua unidade funcional, a partir das 
necessidades e demandas da área e de conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata. 
  
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ 03/2021  
Edital de abertura n.º 01/2021 
  
ANEXO II – Cronograma 
  
ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 10/09/2021 

Período de Inscrição 10/09 a 22/09/2021 

Publicação da relação das inscrições homologadas. 24/09/2021 às 17 horas. 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições 27/09/2021 

Aplicação da prova objetiva. 03/10/2021 

Publicação do resultado preliminar 05/10/2021 

Recebimento de recurso contra o resultado preliminar 07/10/2021 

Publicação do resultado final. 11/10/2021 

  
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ 03/2021 
Edital de abertura n.º 01/2021 
  
ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  
LÍNGUA PORTUGUESA; 
  
1. TEXTOS – INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NARRATIVOS, DESCRITIVOS E DISSERTATIVOS; 
2. ORTOGRAFIA; 
2.1. USO DAS LETRAS; 
2.2. USO DOS ACENTOS GRÁFICOS; 
3. PONTUAÇÃO; 
3.1. USO DOS SINAIS DE PONTUAÇÃO; 
4. FONÉTICA E FONOLOGIA; 
4.1. INDENTIFICAÇÃO DE VOGAIS, SEMI VOGAIS E CONSOANTES; 
4.2. INDENTIFICAÇÃO DE ENCONTROS VOCÁLICOS E CONSONANTAIS; 
4.3. SEPARAÇÃO SILÁBICA; 
4.4. CLASSIFICAÇÃO DOS VOCÁBULOS PELO NÚMERO DE SÍLABAS; 
4.5. CLASSIFICAÇÃO DOS VOCÁBULOS PELA SPILABA TÔNICA; 
5. USO DA CRASE; 
6. SIGNIFICAÇÃO DAS PALAVRAS; 
6.1. HOMÔNIMOS E PARÔNIMOS; 
6.2. SINÔNIMOS E ANTÔNIMOS; 
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6.3. LINGUAGEM FIGURADA; 
6.3.1. INDENTIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE FIGURAS DE LINGUAGEM; 
  
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO; 
  
1. CONCEITO DE NÚMERO NATURAL; ORDENAÇÃO; 
1.2. OPERAÇÕES (ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO, DIVISÃO, POTENCIALIZAÇÃO, RADICIAÇÃO); PROPRIEDADES; 
1.3. DIVISIBILIDADE: MULTIPLOS E DIVISORES, NÚMEROS PRIMOS, MAXIMO DIVISOR COMUM E MINIMO MULTIPLO COMUM; 
2. CONJUNTO DE NÚMEROS INTEIROS (Z); 
2.1. CONCEITO DE NÚMERO INTEIRO; ORDENAÇÃO; 
2.2. OPERAÇÕES; PROPRIEDADES; 
3. CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS (Q); 
3.1. CONCEITO DE NÚMERO RACIONAL; REPRESENTAÇÃO FRACIONÁRIA E REPRESENTAÇÃO DECIMAL, ORDENAÇÃO; 
  
CONHECIMENTOS GERAIS E INFORMÁTICA; 
1. O MUNDO EM QUE VIVEMOS; 
2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS DO ESTADO DO PARANÁ E DO BRASIL; 
3. ASPECTOS HISTÓRICOS DA PROVÍNCIA E DO ESTADO DO PARANÁ; 
4. GLOBALIZAÇÃO; 
5. CRISE HÍDRICA NO BRASIL; 
6. ASSUNTOS GLOBAIS DA ATUALIDADE (MEIO AMBIENTE, POLÍTICA, ECONOMIA, RELIGIÃO, PANDEMIA); 
7. NOÇÕES GERAIS SOBRE ASPECTOS HISTÓRICOS E GEOGRÁFICOS DO MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU; 
8. NOÇÕES DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS 
9. NOÇÕES BASICAS DE INFORMÁTICA; 
  
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ 03/2021  
Edital de abertura n.º 01/2021 
  
ANEXO IV 
REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
  
À COMISSÃO ORGANIZADORA DE TESTES SELETIVOS 
  
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:  

Inscrição: CPF: RG: 

Cargo Pretendido: Fone: 

  
Deseja participar da reserva de vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência, conforme previsto no Decreto Federal n.º 
3.298/1999 
  
( ) Não ( ) Sim 
  
Tipo da Deficiência: ( ) Física ( ) Auditiva ( ) Visual ( ) Mental ( ) Múltipla 
  
_________________, _____ de ________________ de _____________. 
  
____________ 
Assinatura do candidato 
  
O requerimento deverá estar acompanhado de laudo médico e/ou parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 
  
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ 03/2021  
Edital de abertura n.º 01/2021 
  
ANEXO V - REQUERIMENTO DE RECURSO 
  
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:   

Inscrição:   R.G.:   

Cargo Pretendido:   Fone:   

  
À Comissão Organizadora do Processo Seletivo. 
  
O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A: 
  
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 
  
_________________, _____ de ________________ de _____________. 
  
___________ 
Assinatura do Candidato 
  
INSTRUÇÕES: 
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Somente serão analisados pela Banca Examinadora os recursos protocolados dentro dos prazos previstos e formulados de acordo com as normas 
estabelecidas no Edital de Abertura. 
Apresentar argumentação lógica e consistente. 

Publicado por: 
Edilson de Oliveira Nunes 

Código Identificador:ACB6A26D 

 
ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 72/2021 
 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 
RESULTDO DE PREGÃO PRSENCIAL Nº 72/2021 –  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA 
FAVORECIDO: : EXTRABRIT MINERAÇÃO LTDA 
CNPJ.: 09.465.889/0001-57 
  
Rio Azul, 10 de Setembro de 2021. 
  
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal 
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL  
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS 0173/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: EXTRABRIT MINERAÇÃO LTDA 
CNPJ.: 09.465.889/0001-57 
VALOR: R$ 440.000,00 (Quatrocentos e Quarenta Mil Reais). 
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 10/09/2021 à 09/09/2022. 
ASSINATURA: 10/09/2021 
FORO: Comarca de Rebouças. 
  
(a)LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal 
  
(a)ANSELMO MARCELLOS 
Representante 
  
ITENS 

Lote Item Código Descrição do produto/serviço Marca Unidade Quantidade Preço unitário Preço total 

LOTE: 001 - PERFURAÇÃO E 
DETONAÇÃO DE ROCHA 

1 58767 

SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E 
DETONAÇÃO DE ROCHAS COM 
PERFURATRIZ PNEUMATICA, 
DIÂMETRO DOS FUROS DE 2,5" 
(ESTANDO INCLUSO MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE EQUIPE E 
EQUIPAMENTOS, ENCARGOS, TODOS 
OS MATERIAIS, DETONADORES E 
EXPLOSIVOS) 

EXTRACOM ML 5.000,00 88,00 440.000,00 

TOTAL 440.000,00 

 
Publicado por: 

Carla Flaiane da Silva 
Código Identificador:320285CD 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

EXTRATO DE RESULTADO PREGÃO ELETRONICO 67/2021 
 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 
RESULTDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 67/2021 –  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE KIT DE SAÚDE BUCAL PARA 
CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE 
FAVORECIDO: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME 
CNPJ.: 11.088.993/0001-11 
  
Rio Azul, 10 de Setembro de 2021. 
  
(A) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal 
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL  
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS 0172/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 


