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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DEMARIALVA
ESTA DO DO PA RA NÁ

C O N C U RSO P A RA EM P REG O P Ú B L I C O N º 0 1 / 2 0 1 7
A B ER TU RA

O Prefeito do munic íp io de Maria lva , Estado do Paraná , no uso de suas a tribuiç ões lega is, med iante as cond iç ões
estipuladas neste Ed ita l, em conformidade com a Constituiç ão Federal, e demais d isposições a tinentes à matéria , TORNA
PÚBLICA a rea lização do Concurso para Emprego Púb lic o , sob o regime da Consolidação das Leis do Traba lho (CLT), para
o provimento de vagas do seu quadro de pessoa l.

1. DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES

1.1 O Concurso para Emprego Púb lico a que se refere o presente Ed ita l será executado pela Fundação de Apoio à
UNESPAR – Campus de Paranava í, c om sede na Av. Paraná , 794 A - Esquina com Rua Guaporé, 1° Andar - Centro
CEP: 87.705 -190, Paranava í – PR, endereço eletrônic o www.fundacaofafipa .org .b r e correio eletrônic o
cand ida to@fa fipa .org .

1.2 A seleç ão visa ao preenchimento de vagas, sob o reg ime celetista , para suprir necessidade de pessoa l no,
Munic íp io de Maria lva - PR de acordo com a Tabela do item 3 deste Ed ita l, e tem prazo de va lidade de 02 (dois)
anos, a conta r da da ta de homologação do certame, podendo ser p rorrogado por igua l período a c ritério do
Munic íp io de Maria lva - PR.

1.3 A prova objetiva do Concurso para Emprego Público será rea lizada na c idade de Marialva – PR.
1.4 À Comissão Espec ia l do Concurso para Emprego Púb lic o designada pela Portaria nº 3.699/ 2017, fic am delegados

todos os poderes necessários para o p leno desenvolvimento do certame, ta is como pub lic aç ão de ed ita is, sendo
parte legítima para responder os recursos administra tivos p revistos no item 14, sub item 14.1, deste Ed ita l e fornecer
documentos/ informações na esfera administra tiva ou jud ic ia l.

2. DO PROCESSO DESELEÇÃO

2.1 A seleç ão dos cand ida tos insc ritos para o Concurso para Emprego Púb lic o de que tra ta o presente Edita l dar-se-á
por meio de prova objetiva, de c ará ter elimina tório e c lassific a tório para todos os empregos.

2.2 A convocação para as vagas informadas na tabela do item 3 deste Ed ita l será feita de acordo com a necessidade
e a conveniênc ia da Munic íp io de Maria lva - PR, dentro do prazo de va lidade do Concurso para Emprego Púb lic o .

2.3 Caso ha ja demanda de novas contra tações ac ima do número de vagas d isponib ilizadas, dentro do prazo de
va lidade do certame, a Administração poderá convocar os c and idatos aprovados, observando a ordem de
c lassificação.

2.4 As a tribuiç ões, requisitos e a jornada de traba lho dos empregos da tabela do item 3 estão desc ritas no Anexo I
deste Ed ita l.

2.5 Os conteúdos programá ticos da prova ob jetiva encontram-se no Anexo II deste Ed ita l.
2.6 Não serão fornec idas, por te lefone ou e-mail, informações a respeito de da tas, loc a is e horários de rea lização das

provas e demais eventos. O cand ida to deverá observar, rigorosamente, as formas de d ivulgaç ão estabe lec idas
neste Ed ita l e demais pub lic aç ões no endereço eletrônic o www.fundacaofa fipa .org .b r/ c oncurso e
www.maria lva .p r.gov.b r. Éde exc lusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações.

3. DOSEMPREGOS

3.1 O emprego, o número de vagas para ampla concorrênc ia , o número de vagas para pessoa com defic iênc ia , as
remuneraç ões inic ia is e o va lor da taxa de insc riç ão, são os estabelec idos a seguir:

TABELA 3.1
DOSEMPREGOS

Requisitosde escola ridade: Conforme o anexo I (requisitos, jornada de trabalho e a tribuiç õesdosempregos).

Nível de
Escolaridade

EMPREGO
Vagas para os empregos Valor da

taxa de
insc rição

Salário
PERÍODO DE
REALIZAÇÃO
DASPROVAS

C.H
Semanal

Ampla
Concorrênc ia

PcD

Nível
Fundamental

¹Agente Comunitá rio de Saúde* 44h 04 - R$30,00 R$1.287,84 Manhã
Agente de Endemias* – Masculino 44h 01 - R$30,00 R$1.287,84 Manhã

Nível
Médio/ Técnico

Técnico em Enfermagem – PSF
40h

01 - R$60,00 R$1.493,25 Manhã

Ensino Superior

Assistente Soc ia l - CAPS 20h 01 - R$110,00 R$1.478,90 Tarde
Assistente Soc ia l - NASF 20h 01 - R$110,00 R$1.478,90 Manhã
Educador Físic o - NASF 40h 01 - R$110,00 R$2.494,80 Manhã
Enfermeiro - PSF 40h 01 - R$110,00 R$4.225,40 Manhã
Fisioterapeuta - NASF 20h 01 - R$110,00 R$2.122,20 Manhã
Médico - PSF 40h 01 - R$110,00 R$10.986,10 Manhã
Nutric ionista - NASF 20h 01 - R$110,00 R$2.122,20 Manhã
Psic ólogo - CAPS 40h 01 - R$110,00 R$4.246,37 Tarde
Psic ólogo - NASF 40h 01 - R$110,00 R$4.246,37 Manhã
Terapeuta Ocupac ional - NASF 20h 01 - R$110,00 R$1.874,00 Manhã


