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EDITALDECONCURSOPÚBLICONº 001/ 2017
Edital Estatutário Nº 01/2017 - RETIFICADO

OPrefeito do Município de Itapejara d'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público que
estão abertasas INSCRIÇÕESPARAOCONCURSOPÚBLICOdeprovasescritaseprovade títulosparapreenchimento dos
cargos no quadro de servidores ou cargos que venham a existir ou forem criados dentro do prazo de validade deste
concurso ou para formação de Cadastro Reserva, nos termosda legislação pertinente e dasnormasestabelecidasneste
Edital, tudo em conformidade com os dispositivos constitucionais pertinentes e com a Comissão Organizadora do
Concurso Público, constituído pela Portaria nº 1345/2017 de 04 (quatro) de outubro de 2017, além da observância do
disposto nasLeisMunicipaisnº 467/1993, de 21.01.1993, 1215/2010 de 08.12.2010 e1638/ 2016 de23.03.2016.

Os trabalhosserão executadospelo INSTITUTOBRASIL– AssessoriaBrasileira deConcursosLtda, e supervisionadospela
ComissãoOrganizadoradeConcurso Público.

1 –DOSCARGOS, REMUNERAÇÃO, NÚMEROSDEVAGAS, JORNADADETRABALHOEREQUISITOSPARAHABILITAÇÃO
1.1 - Estão abertasas inscriçõesparao Concurso Público visando o preenchimento doscargosabaixo relacionados:
Código do
cargo junto
ao TCEPR

Cargo
Remuneração

(R$)
Nº

Vagas

Nº
Vagas
PNE

Carga
Horária
Semanal

RequisitosBásicos

136
ASSISTENTESOCIAL 2.696,55 02 * 30 h

Ensino superior completo, Título de especialista em
AssistênciaSocial e registro no órgão de classe (CRESS)** .

148
ENFERMEIRO20HORAS 2.180,01 01 * 20 h

Ensino superior em enfermagem, e registro no órgão
fiscalizador do exercício profissional** .

68
ENFERMEIRO40HORAS 4.360,02 02 * 40 h

Ensino superior em enfermagem, e registro no órgão
fiscalizador do exercício profissional** .

14 LANÇADORDETRIBUTOS 3.234,40 CR *  40 h Ensinomédio completo
55 MECÂNICO 2.046,08 01 *  40 h Ensino Fundamental completo.
140

MÉDICOCARDIOLOGISTA 5.200,00 01 * 10 h
Ensino superior completo, Título de especialista em
Cardiologiae registro no órgão de classe (CRM)** .

142
MÉDICOGINECOLOGISTA 5.200,00 01 * 10 h

Ensino superior completo, Título de especialista em
ginecologia e registro no órgão de classe (CRM)** .

143
MÉDICOORTOPEDISTA 5.200,00 01 * 10 h

Ensino superior completo, Título de especialista em
ortopediae registro no órgão de classe (CRM)** .

144
MÉDICOPEDIATRA 10.000,00 01 * 20 h

Ensino superior completo, Título de especialista em
pediatria e registro no órgão de classe (CRM)** .

145
MÉDICOPLANTONISTA 12.500,00 02 * 40 h

Ensino superior completo e registro no órgão de classe
(CRM)** .

7
MÉDICOPSF/ CLÍNICOGERAL 12.500,00 04 * 40 h

Ensino superior completo e registro no órgão de classe
(CRM)** .

146
MÉDICOPSIQUIATRA 5.200,00 01 * 10 h

Ensino superior completo, Título de especialista em
psiquiatria e registro no órgão de classe (CRM)** .

147
MÉDICOREUMATOLOGISTA 5.200,00 01 * 10 h

Ensino superior completo, Título de especialista em
Reumatologia e registro no órgão de classe (CRM)* *.

112 NUTRICIONISTA 2.178,95 CR *  20 h Ensino superior em nutrição* * .
119

PROFESSOR20HORAS 1.322,05 03 * 20 h

Nível médio, namodalidadeNormal (magistério) ou
graduação emPedagogia, com habilitação paraatuar na
educação infantil e séries iniciaisdo Ensino Fundamental
devidamente Credenciado e reconhecido peloMEC.
Nível Superior, em curso degraduação emPedagogia
com habilitação emEducação Infantil e/ou AnosIniciais
do Ensino Fundamental Ou Curso Normal Superior ou
Curso de LicenciaturadeGraduação Plena, precedidade
formação demagistério em nível médio.

137

PROFESSOR40HORAS 2.644,10 10 01 40 h

Nível médio, namodalidadeNormal (magistério) ou
graduação emPedagogia, com habilitação paraatuar na
educação infantil e séries iniciaisdo Ensino Fundamental
devidamente Credenciado e reconhecido peloMEC.
Nível Superior, em curso degraduação emPedagogia
com habilitação emEducação Infantil e/ou AnosIniciais
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do Ensino Fundamental Ou Curso Normal Superior ou
Curso de LicenciaturadeGraduação Plena, precedidade
formação demagistério em nível médio.

138
PSICÓLOGO- II 4.357,89 CR * 40 h

Ensino superior em psicologia, comRegistro ativo no
CRP** .

59 SERVIÇODELIMPEZA 1.222,34 01 *  40 h Alfabetizado
99 TÉCNICOEM COMPUTAÇÃO 3.082,41 01 *  40 h Ensino superior em informática
139 TÉCNICOEM SEGURANÇADO

TRABALHO
2.200,00 01 * 40 h

Ensinomédio e curso técnico em segurança do trabalho
completo.

* Não há reserva de vagas para candidatos com deficiência para provimento imediato devido ao quantitativo de vagas
oferecido, sendomantido cadastro de reserva.
** Devempossuir registro noConselho deClasse respectivo.

CR: Cadastro Reserva. Não hávagapara convocação imediata, maspoderá haver vacância de vagasou criação de novas
vagasno cargo durante a vigência do concurso público.

1.2 - O regime de trabalho dos candidatos aprovadosneste Concurso Público será regido pelo Regime Estatutário, com
jornadade trabalho e remuneração descritosnesteEdital.
1.3 - Serão destinadas aos portadores de deficiência 5%do total de vagas existentes, conforme item 1.1, desde que a
deficiência de que são portadores não seja incompatível com as atribuições do cargo a ser preenchido, nos termos do
art. 43 do Decreto nº 3.298/99.
1.4 - Asvagas reservadasaosportadoresde necessidadesespeciais, caso não sejam preenchidas, conforme dispositivos
legais, serão ocupadaspelosdemaiscandidatosaprovados, conformeordem declassificação.
1.5 - Maiores informações acerca do presente concurso podem ser pesquisadas no endereço eletrônico
www.institutobrasil.net.br.

2 –DASINSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico www.institutobrasil.net.br, no
período indicado no Anexo V - Cronograma.
2.2 - Para os efeitos dos itens anteriores, nem o Instituto Brasil nem o Município se responsabilizam por solicitação de
inscrição não recebidapor motivosde ordem técnica doscomputadores, falhasde comunicação, congestionamento das
linhasde comunicação, bem como outrosfatoresque impossibilitem a transferênciade dados.
2.3 - Todasas inscrições, somente serão acatadasapósa comprovação do pagamento da taxa de inscrição, que deverá
ser efetuada, obrigatoriamente, por intermédio de boleto bancário, obtido no próprio endereço eletrônico, pagável em
qualquer agência bancária, até a data do seu vencimento, não sendo efetivada a inscrição de candidatosque efetuarem
o pagamento da taxade inscrição por meio dedepósito, DOCs(operação bancária), transferênciaou similar.
2.4- Oboleto bancário deverá ser pago até adata de seu vencimento. Oprazo final para pagamento consta no Anexo V
- Cronograma.
2.5 - O candidato deverá conferir os dados de sua inscrição antes do pagamento, observar sua disponibilidade de
prestar o presente concurso público e certificar-se de que preenche todos os requisitos necessários para tomar posse
do cargo, pois, sob nenhumahipótese, o valor pago como taxade inscrição serádevolvido.
2.6 - Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, duas ou mais inscrições do mesmo candidato às vagas/cargos
ofertadosnesteConcurso Público.
2.7 - Haverá isenção da taxade inscrição, conformeDecreto Federal nº 6.593/2008.
2.7.1- Conforme o Decreto Federal n.º 6.593/2008, Art. 1º, ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição neste
Concurso Público, realizado no âmbito municipal, oscandidatosque:
a) estiverem inscritosno Cadastro Único paraProgramasSociaisdo Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto
Federal n.º 6.135/2007; e
b) for membro de famíliade baixa renda, nos termosdo Decreto n.º 6.135/2007.


