TESTE SEL
LETIVO PAR
RA PROVIM ENTO DE VAGAS
V
EM EMPREGOS
E
PÚBLICOS
S
D PREFEIT
DA
TURA MUNIC
CIPAL DE JAGUARIAÍV
VA, PARANÁ
Á.
EDITAL N.º 001/201
14, DE 20 DE
E AGOSTO DE
D 2014.
O P
PRESIDENT
TE DA COM
MISSÃO PE
ERMANENTE
E DE TEST
TE SELETIV
VO, nomeado por meio do
ecreto n° 329
9/2014, conssiderando a aprovação
a
do
o Poder Exe
ecutivo Munic
cipal de Jaguuariaíva, Esttado do Para
aná,
De
e considerando
c
o ainda a ne
ecessidade de
d implantaçção das equipes do PAC
CS (Programaa de Agente
es Comunitárrios
de Saúde) e o funcioname
ento inadiáve
el dos serviçços públicos essenciais da
d saúde, coonforme disc
ciplinado no Art.
A
uição Federa
al/88 e na L
Lei Federal nº.
n 11.350/06
6, TORNA P
PÚBLICO o presente
p
Edital,
198 - § 4º a 6ºº da Constitu
que regulamen
nta a realizaçção de TEST
TE SELETIV
VO com o ob
bjetivo de pro
over vagas eem emprego
os públicos, nos
n
terrmos e condições a segu
uir, as quais se
s constituem
m em regulamento do ce
ertame.
1

Das disp
posições prreliminares

1.1
1

O Teste Seletivo rea
aliza-se sob responsabilid
r
dade da Fun
ndação Municipal Centroo Universitário da Cidade
e de
União d
da Vitória – Uniuv, med
diante Comisssão Perma
anente de Seleção
S
e A
Avaliação (C
CPSA), exterrna,
a pela Porta
nomeada
aria n.º 80/20
014, de 30 d
de Julho de 2014, comp
posta pelos seguintes membros:
m
Od
delir
Dileto Ca
achoeira (Prresidente), Alysson
A
Franttz (Secretáriio), Julliana Biscaia, Fahhena Porto Horbatiuk,
H
Ma
aria
Genovevva Bordignon
n Esteves, Amauri
A
Yama
auti e Fernan
ndo César Gohl, sob a fisscalização da
d Comissão
o da
Prefeiturra Municipal de Jaguariaíva, Paraná, nomeada pe
elo Decreto n.º
n 329/20144, composta pelos seguin
ntes
membros: Josias Zacharow Pedroso (Presid ente), Salete
e Prestes dos Santos Hoortêncio, Sérg
gio Cruz, Lucas
Madureira Ferreira, Amália
A
Cristina Alves, Tâ
ânia Maristela
a Munhoz, Hissashi
H
Umeezu.

1.2
2

O Teste
e Seletivo de
estina-se ao
o ingresso n
no quadro de
d servidores públicos dda Prefeitura
a Municipal de
Jaguaria
aíva, Paraná, com o objetivo de prove
er vagas em empregos públicos.
p

1.3
3

Para tod
dos os efeittos, o prese
ente Teste S
Seletivo terá
á validade de
d 2 (dois) anos, a partir da data da
mprensa do
homolog
gação do re
esultado fina
al, que será
á publicado no órgão oficial de im
o Município de
Jaguaria
aíva, Paraná, podendo, a critério da A
Administração Municipal, ser prorrogaado por igual período.

1.5
5

Os cand
didatos aprovvados em tod
das as fasess, que forem contratados, estarão sujjeitos às normas municip
pais
vigentess e que viere
em a ser ado
otadas (a fim
m de aperfeiiçoá-las), ap
plicáveis à orrganização administrativ
a
va e
funciona
al de seus se
ervidores.

2

Dos empregos públicos, vagas
s, salários, c
carga horária, requisito
os e atribuiçções

2.1
1

O Teste Seletivo de
estina-se à seleção
s
de sservidores te
emporários a serem adm
mitidos em caráter
c
de te
este
seletivo, nas classess iniciais dos níveis corre spondentes aos respectivos empregoos públicos.

2.2
2

Para se
er contratado
o para o em
mprego públlico relacion
nado no qua
adro abaixo é indispens
sável, além da
aprovaçã
ão no Teste Seletivo, o cumprimento dos requisito
os mínimos apresentadoos a seguir:
VA
AGAS ÁREA URBANA
Empregos

Va
agas

S
Salário
((em R$)

Carga
horária
semanal

Reequisitos mín
nimos

Agentte Comunitário
o de
Saúde ((Adélia Kojo Baldin)
B

06

R$
$ 1.014,00

40h

Ensino Fundamental Completo
valente)
(8ª ssérie ou equiv

Agentte Comunitário
o de
Saú
úde (Dr. Américco
Fausttino de Carvallho)

06

R$
$ 1.014,00

40h

Ensino Fundamental Completo
valente)
(8ª ssérie ou equiv

Agentte Comunitário
o de
Saúd
de (Dr. Doming
gos
Cunha)

06

R$
$ 1.014,00

40h

Ensino Fundamental Completo
valente)
(8ª ssérie ou equiv

1

2.3
3

O candid
dato concorrrerá a uma das vagas pre
evistas neste
e Edital e para as vagas que possam
m ser criadass ou
que vaga
arem futuram
mente até a validade
v
desste Teste Sele
etivo.

2.4
4

O candid
dato terá que
e residir na área/microrrregião em qu
ue atuar, na data da conntratação, conforme previsto
pela Lei nº 11.350/06
6 de 05 de outubro de 20
006, podendo
o inscrever-s
se somente nnaquela em que
q reside.

2.5
5

A mudan
nça de resid
dência do candidato da á
área/microrre
egião de atuação implicaa em dissolu
ução do víncculo
de traba
alho, ou seja
a, é causa para
p
dispenssa do trabalh
ho, conforme
e previsto peela Lei nº 11
1.350 de 05 de
outubro de 2006.

2.6
6

O comprrovante de re
esidência deverá ser aprresentado e/o
ou entregue no ato da coontratação.

2.7
7

A ocupa
ação das va
agas para pessoas porttadoras de deficiência,
d
durante a vvalidade do Teste Seletivo,
obedece
erá ao dispossto no item 3 deste Edita l.

2.8
8

para o emp
Caso nã
ão haja porta
adores de ne
ecessidades especiais in
nscritos ou classificados
c
prego público
o, o
chamam
mento para ass vagas será
á feito pela lisstagem única
a na ordem de
d classificaçção.

2.9
9

A ocupação das vagas para pess
soas afrodesscendentes, durante a va
alidade do Teeste Seletivo
o, obedecerá
á ao
disposto
o no item 4 de
este edital.

2.1
10 Os cand
didatos que desejarem
d
co
oncorrer a u ma das vaga
as existentes
s pelo sistem
ma de cotas (como porta
ador
de deficiiência ou com
mo afrodescendente), so
omente pode
erão escolherr uma das duuas possibilid
dades. Ou se
eja,
os candiidatos que se
s inscrevere
em para conccorrer às vag
gas existente
es para afroodescendente
es não pode
erão
se inscrrever para concorrer
c
co
omo portado
or de deficiiência, deve
endo escolheer apenas uma das du
uas
modalida
ades de cota
as.

3

Da reserva de vaga
as para porta
adores de d
deficiência

3.1
1

Consideram-se pesssoas com deficiência aqu
uelas que se
e enquadram nas categorrias discriminadas no arttigo
Decreto Fede
eral n.º 3.29
98, de 20 de
e dezembro de 1999, e suas alteraações, dada
as pelo Decrreto
4.º do D
Federal n.º 5.296, de
e 2 de dezem
mbro de 2004
4, que regula
amenta a Lei Federal n.º 7.853, de 24
4 de outubro
o de
em como na Súmula n.º 45,
4 da Advoccacia-Geral da
d União (po
ortador de vissão monocullar).
1989, be
I - deficiência física - alteraçã
ão completa ou
o parcial de um ou mais segmentos do
o corpo huma
ano,
acarretando o comprometim
mento da funç
ção física, apresentando-see sob a form
ma de paraple
egia,
m
m
monoparesia, tetraplegia,
t
te
etraparesia, trriplegia, triparesia, hemiple
egia,
paraparesia, monoplegia,
hemiparesia, ostomia,
o
ampu
utação ou aus
sência de mem
mbro, paralisiaa cerebral, na
anismo, memb
bros
co
om deformida
ade congênitta ou adquirida, exceto as
a deformidaddes estéticas
s e as que não
produzam dificuldades para o desempenh
ho de funções
s; (Redação daada pelo Decrreto n.º 5.296, de
2 de dezembro
o de 2004).
II - deficiência auditiva - perd
da bilateral, parcial
p
ou tota
al, de 41 (quaarenta e um) decibéis (dB) ou
m
mais,
aferida por
p audiogram
ma nas frequên
ncias de 500H
HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.0
000Hz; (Reda
ação
dada pelo Decrreto n.º 5.296,, de 2 de deze
embro de 2004
4).
eira, na qual a acuidade vis
sual é igual ouu menor que 0,05
0
(zero vírg
gula
III - deficiência visual - cegue
ero cinco) no melhor olho, com a melho
or correção óptica; a baixaa visão, que significa
s
acuidade
ze
viisual entre 0,3
3 (zero vírgula
a três) e 0,05
5 (zero vírgula
a zero cinco) nno melhor olh
ho, com a melhor
co
orreção óptica
a; os casos no
os quais a so
omatória da medida
m
do cam
mpo visual em
m ambos os ollhos
fo
or igual ou menor
m
que 60
0º (sessenta graus); ou a ocorrência ssimultânea de quaisquer das
co
ondições ante
eriores; (Redaçção dada pelo
o Decreto n.º 5.296,
5
de 2 dee dezembro de
e 2004).
V - deficiência mental – ffuncionamento
o intelectual significativam
mente inferiorr à média, com
c
IV
m
manifestação
antes
a
dos 18
8 (dezoito) an
nos e limitaçõ
ões associadaas a duas ou
u mais áreass de
habilidades ada
aptativas, taiss como:
a) comunicação
o;
b) cuidado pessoal;
c)) habilidades sociais;
s

2

d) utilização da
a comunidade;;
d) utilização do
os recursos da comunida
ade; (Redação
o dada pelo Decreto n.º 5.296, de 2 de
2
dezembro de 2004)
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
a
g) lazer; e
h) trabalho;
V - deficiência múltipla – asssociação de du
uas ou mais deficiências.

3.2
2

A nomen
nclatura de pessoas com
m deficiência
a dar-se-á de
d acordo co
om o artigo 224 da Conve
enção sobre
e os
Direitos das Pessoas com De
eficiência e seu Protoco
olo Facultattivo, aprovaddos por me
eio do Decrreto
Legislativo n.º 186, de 9 de jullho de 2008
8, com statu
us de emend
da constituccional, e pro
omulgados pelo
p
Decreto Federal n.º 6.949,
6
de 25 de agosto d
de 2009.

3.3
3

Não serrão conside
erados deficiências, os distúrbios de
d acuidade
e visual, coomo miopia, astigmatism
mo,
estrabism
mo e congêneres; ou au
uditiva, passsíveis de correção mediante acessóórios mecânicos e portad
dos
pelo próprio candidato.

3.4
4

Ao cand
didato portador de deficiê
ência é asse
egurado o dirreito de inscrever-se nesste Teste Se
eletivo, deven
ndo
assinalar sua condiçção no item relativo a i sso, no sisttema de insc
crição, de aacordo com o artigo 40, do
Decreto Federal n.º 3.298, de 20
2 de dezem
mbro de 199
99, artigo 13 da Lei Estaadual n.º 12
2.456, de 11 de
janeiro d
de 2002.

3.5
5

Aos candidatos porta
adores de de
eficiência se rão resguard
dadas as con
ndições espeeciais previsttas no artigo
o 41
do Decre
eto Federal n.º 3.298, de
e 20 de deze
embro de 19
999, quais se
ejam, particippação no Teste Seletivo em
igualdad
de de condiçõ
ões com os demais cand
didatos, no que
q se refere
e ao conteúdoo das provas
s, à avaliaçã
ão e
aos crité
érios de apro
ovação, ao ho
orário e loca l de aplicaçã
ão de provas, e à nota m ínima exigida para todoss os
demais ccandidatos.

3.6
6

Para as pessoas po
ortadoras de deficiência sserão reserv
vadas 5% (cinco por cennto) das vagas, em face
e da
classifica
ação obtida e limitadas ao número
o de vagas existentes, desde
d
que aas atribuiçõe
es do empre
ego
público pretendido sejam
s
compatíveis com a deficiência de que são portadora
ras, conforme estabelece
e o
artigo 37
7, inciso VIII, da Constitu
uição da Re pública Fede
erativa do Brasil, a Lei F
Federal n.º 7.853,
7
de 24
4 de
outubro de 1989, reg
gulamentada
a pelo Decretto Federal n.º 3.298, de 20 de dezem
mbro de 1999, alterado pelo
p
Decreto Federal n.º 5.296, de 2 de dezemb
bro de 2004, e artigo 12, da Lei Esttadual n.º 13
3.456, de 11 de
janeiro d
de 2002.

3.7
7

O percentual de vag
gas reservadas aos porta
adores de de
eficiência, em
m conformidaade com o disposto
d
no ittem
3.3, refe
ere-se às vag
gas existenttes, considerrando os em
mpregos públicos apreseentados nos itens 2.2 de
este
Edital.

3.8
8

Conform
me forem sen
ndo atingido
os os índicess para aplica
ação do percentual de qque trata o item 3.6, se
erão
convoca
ados os can
ndidatos insc
critos e classsificados, obedecendo
o
à ordem dde classifica
ação geral, em
consonâ
ância com ass demais info
ormações do item 3 deste
e Edital.

3.9
9

A reservva de vagas a que se reffere este item
m acata a jurrisprudência do STF (MS
S 26.310, DJ de 31-10-20
007
e RE 40
08.727-AgR, DJE de 8-1
10-2010) e sserá atendida quando a aplicação ddo índice de
e 5% (cinco por
cento) sobre o núme
ero total de vagas existe
entes, em ca
ada área, res
sultar em núúmero inteiro
o, observando a
Lei Esta
adual n.º 13.4
456, de 11 de
d janeiro d e 2002 e o artigo 37, in
nciso VIII daa Constituição da República
Federativa do Brasil..

3.1
10 É condiçção para concorrer a va
agas reserva
adas as pess
soas portado
oras de defiiciência, que
e os candida
atos
sejam aprovados no
os termos do
o item 13.2 d
deste Edital, ou seja, qu
ue obtenham
m nota igual ou
o superior a 5
(cinco), n
na prova objetiva.
3.1
assificado na
11 O candidato portado
or de deficiê
ência, se cla
n forma des
ste Edital, aalém de figu
urar na lista de
classifica
ação geral, terá
t
o seu nome consta nte da lista específica de pessoas ccom deficiência, organiza
ado
por emprego público
o.
3

3.1
12 Os cand
didatos porta
adores de de
eficiência, ap
provados no termo do ite
em 3.8 confoorme a nece
essidade, se
erão
contratad
dos obedece
endo à ordem
m geral de cclassificação, conforme o edital do reesultado final, e à ordem
m da
lista de p
pessoas com
m deficiência.
3.1
13 O candid
dato que forr contratado na condição
o de portado
or de deficiência não pooderá arguir ou utilizar essa
condição
o para pleite
ear ou justifficar mudançça de funçã
ão, remoção, reopção d e vaga, red
dução de ca
arga
horária, ou alteração
o da jornada de trabalho, limitação de
e atribuições, e assistênccia de terceirros no ambie
ente
de traba
alho, bem co
omo não pod
derá utilizar--se de sua condição
c
para deixar dee realizar as
s atribuições do
emprego
o público no qual foi investido.
3.1
14 Após a iinvestidura do
d candidato
o no emprego
o público, a deficiência não
n poderá sser arguida para justifica
ar a
concessão de apose
entadoria.
3.1
15

Verificad
da a incompatibilidade entre a defficiência de que o cand
didato é porrtador e as atribuições do
emprego
o público parra o qual con
ncorreu, o ca
andidato será
á eliminado do
d certame, de acordo com
c
os itens 6.9
e 17.2 de
este Edital.

3.1
16 Se a defficiência do candidato
c
nã
ão se enquad
drar na previsão da Súmula n.º 45 daa Advocacia--Geral da Un
nião
(portado
or de visão monocular)
m
e do artigo 4
4.º e seus inc
cisos do Dec
creto n.º 3.2298, de 20 de dezembro
o de
1999 e ssuas alterações, caso se
eja aprovado
o no Teste Seletivo,
S
figu
urará na listaa de classific
cação geral por
emprego
o público.

4

Da reserva de vaga
as para afrod
descendenttes

4.1
1

Serão re
eservadas va
agas aos can
ndidatos afro
odescendenttes, na propo
orção de 10%
%, em face da
d classificaçção
obtida e limitada ao número
n
de vagas
v
existen
ntes.

4.2
2

Quando o número de
d vagas ex
xistentes aoss candidatos
s afrodescen
ndentes resuultarem em fração igual ou
superior a 0,5 (zero vírgula cinco
o), arredond ar-se-á para
a o número in
nteiro superiior. Ou, quan
ndo resultar em
fração m
menor que 0,5
5 (zero vírgu
ula cinco), arrredondar-se-á para o número inteiro inferior.

4.3
3

Para os efeitos do previsto nes
ste Edital, co
onsiderar-se-á afrodesce
endente aquuele que ass
sim se declare
samente no momento da
d inscrição
o preliminar,, identificando-se como
o de cor pre
eta ou parda
a, e
express
como pertencendo à etnia neg
gra, devendo
o tal informa
ação integrarr os registross cadastrais de ingresso
o de
servidore
es.

4.4
4

O candidato que nã
ão efetuar a inscrição ccom observâ
ância do pre
evisto no subbitem 4.3 de
este Edital não
n
concorre
erá às vagass existentes para os can
ndidatos afro
odescendentes, mas auto
tomaticamen
nte às vagas de
ampla co
oncorrência.

4.5
5

Para insscrição como afrodesce
endente, o ccandidato de
everá observar os proccedimentos previstos ne
este
Edital, ca
aso contrário
o não concorrerá às vag as existente
es a esse gru
upo, mas auttomaticamen
nte às vagass de
ampla co
oncorrência.

4.6
6

É asseg
gurado ao affrodescenden
nte o direito de inscreve
er-se em um dos empreggo público disponíveis para
p
este Tesste Seletivo,, devendo fa
azer essa o
opção, sob sua
s
inteira re
esponsabiliddade, no cam
mpo próprio do
sistema de inscrição, na forma descrita no ite
em 5.3 deste
e Edital.

4.7
7

É condiçção para con
ncorrer às va
agas reservad
das aos afro
odescendente
es, que os ccandidatos se
ejam aprovad
dos
nos term
mos do item 13.2 deste Edital, ou se
eja, que obte
enham nota igual ou supperior a 5 (c
cinco), na pro
ova
objetiva.

4.8
8

Se classsificado, obed
decendo ao número de vvagas existe
entes, o cand
didato que see declarou afrodescende
ente
será sub
bmetido a pro
ocedimento para verifica
ação da cond
dição declara
ada nos term
mos do item 4.3
4 deste Edital,
a ser pro
ocedida, seg
gundo aferiçã
ão da cor pre
eta ou parda
a da pele do candidato e como perte
encendo à ettnia
negra, por equipe esspecializada, designada p
pelo Prefeito
o Municipal de JAGUARIA
AÍVA, PARA
ANÁ.
4

4.9
9

Detectad
da a falsidad
de na declarração a que
e se refere o item 4.3 de
este Edital, sujeitar-se-á
á o candidato à
anulação
o da inscriçã
ão no Teste Seletivo
S
e de
e todos os atos e efeitos daí decorrenntes, e à pen
na de demisssão,
caso já ttenha sido co
ontratado.

4.1
10 O candid
dato que, qu
uando convo
ocado para a realização da verificaç
ção a que see refere o su
ubitem 4.8, não
n
compare
ecer será con
nsiderado eliiminado do T
Teste Seletiv
vo.
4.1
11 O perce
entual de vag
gas a que se
s refere o i tem 4.1, serrá calculado sobre o núúmero de va
agas existenttes,
considerrando os emprego públic
cos citados n o item 2.2 de
este Edital.
4.1
12 O candidato afrodesscendente participará
p
do
o Teste Seletivo em igu
ualdade de condições com
c
os dem
mais
candidattos no que se
e refere ao conteúdo,
c
àss avaliações, aos critérios
s de aprovaçção, ao horárrio e ao locall de
aplicação das provass e à pontuação mínima exigida para
a aprovação.

5

Procedimentos parra a inscriçã
ão e pagame
ento da taxa
a

5.1
1

A inscriçção do candidato implica
ará o conhe
ecimento e a aceitação das
d normas e condições
s estabelecid
das
neste Ed
dital, publica
ado no site da Uniuv: con
ncursopublic
co.uniuv.edu.br, e no sitee da Prefeitura Municipal de
JAGUAR
RIAÍVA, PAR
RANÁ: http:///www.jaguariiaiva.pr.gov.b
br, no órgão de imprenssa oficial do Município e no
quadro d
de editais da Prefeitura, em
e relação à
às quais não poderá aleg
gar desconheecimento.

5.2
2

A inscriçção somente poderá ser realizada pe
ela internet no
o endereço eletrônico
e
cooncursopublic
co.uniuv.edu
u.br,
e instruções estabelecida
conforme
as neste item
m 5.

5.3
3

Os interressados em
m efetivar su
ua inscrição para o Testte Seletivo deverão
d
reallizá-la entre os dias 20 de
Agosto d
de 2014 a 09
9 de Setembro de 2014, d
de acordo co
om as seguin
ntes instruçõões:
a) o can
ndidato deverrá fazer a opç
ção pelo Testte Seletivo da
a Prefeitura Municipal
M
de JJAGUARIAÍV
VA, PARANÁ,, ler
o Edittal e seus Anexos, e tomar conhecimen
nto das orienttações que re
egem o Testee Seletivo;
b) acesssar o “painel do candidatto” e efetuar o cadastro, preenchendo
o seus dadoos pessoais completos:
c
C
CPF,
Nome
e completo, RG,
R órgão e estado
e
exped
didor, data de
e nascimento, telefone fixoo, telefone ce
elular (opcion
nal),
sexo, logradouro, número, bairro, compleme
ento (se houv
ver), estado, município,
m
CE
EP;
mar um e-maiil válido, que seja de uso cconstante, pa
ara que possa
a confirmar suua inscrição prévia,
p
cadasstrar
c) inform
uma ssenha e clicar em confirma
ar;
d) acesssar seu e-mail e clicar no link “ativar ca
adastro de us
suário”, para confirmar suua inscrição. Deverá
D
obserrvar
se a mensagem de
d confirmaçã
ão enviada pe
ela Uniuv para esse fim não
n se enconntra na pasta
a “lixo eletrônico”
ou “sp
pam”;
encaminhado
e) com e
esse procedimento, o can
ndidato será e
o para o portal de concurssos da Uniuv
v, devendo clicar
no bo
otão “login”, para
p
efetuar seu primeiro a
acesso;
f) inform
mar seu CPF e senha já ca
adastrados, p
para acessar sua área resttrita;
g) clicar na coluna “in
nscrição” do Teste
T
Seletivo
o da Prefeiturra Municipal de
d JAGUARIA
AÍVA, à direitta do painel;
nera público ao qual desej
eja concorrer;
h) selecionar o remun
ontinuidade;
i) clicar no botão “prróximo passo””, para dar co
ão desejar con
ncorrer a uma
a vaga para p
portador de deficiência
d
e não
n necessitaar de atendim
mento ou recu
urso
j) se nã
especcial para realiizar a prova objetiva,
o
cliqu
ue no botão “p
próximo passo”;
k) se nã
ão desejar co
oncorrer a um
ma vaga parra afrodescen
ndente, selec
cione a opçãão “Não dese
ejo participarr do
sistem
ma de cotas”,, e clique no botão
b
“próxim
mo passo”;
l) se de
esejar concorrrer a uma vaga para afrrodescendentte, selecione a opção “Deesejo concorrrer a uma va
aga
para a
afrodescende
ente”, e clique
e no botão “p
próximo passo
o”;
m) confe
erir e confirma
ar se os dado
os informado
os estão corre
etos, declarando que leu e aceita os termos do edital,
as no
ormas municip
pais correspo
ondentes e ass decisões e interpretaçõe
es da Comissãão Permanen
nte de Seleçã
ão e
Avalia
ação (CPSA) externa, nom
meada pela U
Uniuv, e finaliz
zar a inscrição
o, clicando noo botão “gera
ar inscrição”;
n) se o candidato de
esejar requerer isenção d
de taxa de inscrição, dev
verá informarr o Número de Identificação
Socia
al (NIS), atestando que é cadastrado no sistema CadÚnico
C
do Governo Feederal para fa
amílias de ba
aixa
renda
a;
o) se o ccandidato não
o requerer ise
enção de taxxa de inscrição, deverá imp
primir o boletto bancário re
eferente ao va
alor
da insscrição e efettuar o pagamento da taxa,, em qualque
er agência ban
ncária do terrritório naciona
al, em postoss de
autoa
atendimento ou
o via internet, no prazo esstabelecido;
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p) se nã
ão desejar co
oncorrer a um
ma vaga para
a portador de
e deficiência e necessitarr de atendimento ou recu
urso
especcial para realizar a prova objetiva,
o
sele
ecione o tipo de recurso ou atendimentto especial de
e que necesssita,
e clique no botão “próximo
“
passo”;
ão desejar co
oncorrer a um
ma vaga parra afrodescen
ndente, selec
cione a opçãão “Não dese
ejo participarr do
q) se nã
sistem
ma de cotas”,, e clique no botão
b
“próxim
mo passo”;
r) se de
esejar concorrrer a uma vaga para afrrodescendentte, selecione a opção “Deesejo concorrrer a uma va
aga
para a
afrodescende
ente”, e clique
e no botão “p
próximo passo
o”;
s) confe
erir e confirma
ar se os dado
os informado
os estão corre
etos, declarando que leu e aceita os termos do edital,
as no
ormas municip
pais correspo
ondentes e ass decisões e interpretaçõe
es da Comisssão Permanente de Seleção
e Ava
aliação (CPSA
A) externa, no
omeada pela Uniuv, e finalizar a inscriç
ção, clicando no botão “ge
erar inscrição””;
t) se o candidato de
esejar requerer isenção d
de taxa de inscrição, dev
verá informarr o Número de Identificação
Socia
al (NIS), atestando que é cadastrado no sistema CadÚnico
C
do Governo Feederal para fa
amílias de ba
aixa
renda
a;
u) se o ccandidato não
o requerer ise
enção de taxxa de inscrição, deverá imp
primir o boletto bancário re
eferente ao va
alor
da insscrição e efettuar o pagamento da taxa,, em qualque
er agência ban
ncária do terrritório naciona
al, em postoss de
autoa
atendimento ou
o via internet, no prazo esstabelecido;
v) se de
esejar concorrrer a uma va
aga para porrtador de defficiência e nã
ão necessitarr de atendimento ou recu
urso
especcial para reallizar a prova objetiva, sellecione a defficiência de que
q é portad or, clique no
o botão “próximo
passo
o”;
w) se de
esejar concorrrer a uma vag
ga para porta
ador de deficiência e necessitar de atenndimento ou recurso espe
ecial
para realizar a pro
ova objetiva, selecione
s
ad
deficiência de
e que é portador, selecionee, também, o tipo de recu
urso
endimento esspecial de que
e necessita, cclique no botã
ão “próximo passo”;
p
ou ate
x) confe
erir e confirma
ar se os dado
os informado
os estão corre
etos, declarando que leu e aceita os termos do edital,
as no
ormas municip
pais correspo
ondentes e ass decisões e interpretaçõe
es da Comissãão Permanen
nte de Seleçã
ão e
Avalia
ação (CPSA) externa, nom
meada pela U
Uniuv, e finaliz
zar a inscrição
o, clicando noo botão “gera
ar inscrição”;
y) se o candidato de
esejar requerer isenção d
de taxa de inscrição, dev
verá informarr o Número de Identificação
Socia
al (NIS), atestando que é cadastrado no sistema CadÚnico
C
do Governo Feederal para fa
amílias de ba
aixa
renda
a;
z) se o ccandidato não
o requerer ise
enção de taxxa de inscrição, deverá imp
primir o boletto bancário re
eferente ao va
alor
da insscrição e efettuar o pagamento da taxa,, em qualque
er agência ban
ncária do terrritório naciona
al, em postoss de
autoa
atendimento ou
o via internet, no prazo esstabelecido;

5.4
4

É obriga
atório o pree
enchimento de todos oss campos no sistema de
d inscrição.. O não pre
eenchimento de
quaisque
er dos campos obrigató
órios implica
ará o indefe
erimento, po
ois esse proocedimento possui cará
áter
eliminató
ório.

5.5
5

O candid
dato é o resp
ponsável pela
a conferênci a dos dados
s e confirmaç
ção da inscriçção.

5.6
6

Se o candidato não informar qu
ue deseja co
oncorrer a um
ma vaga existente, paraa portador de
e deficiência ou
para afro
odescendentte, não caberá recurso po
osterior em relação
r
a iss
so.

5.7
7

Uma vezz pago o bole
eto da taxa de
d inscrição, não será pe
ermitida, em hipótese alg uma, a sua alteração.
a

5.8
8

A Uniuv e a Prefeitu
ura Municipa
al de JAGUA
ARIAÍVA, PA
ARANÁ, não
o se responssabilizam po
or inscrição não
n
registrad
da por motivvo de ordem técnica doss computado
ores, falhas de
d comunicaação, congestionamento de
linhas de
e comunicaçção, bem com
mo de outross fatores que impossibilite
em a transferrência de da
ados.

5.9
9

A taxa d
da inscrição para o Testte Seletivo sserá cobrada
a por boleto bancário em
m nome do Teste Seletivo,
emitido n
na área restrrita ao candid
dato, conform
me os valore
es a seguir:
Teste Sel etivo
A
Agente
Comun
nitário de Saúd
de (Adélia Kojjo Baldin)
Agente Comunitário
C
de
e Saúde (Dr. A
Américo Fausttino de Carvallho)
Ag
gente Comunittário de Saúde
e (Dr. Doming
gos Cunha)

Valor Inscrição (R
R$)
10,00
10,00
10,00

5.1
10 O boleto
o bancário terá
t
vencime
ento para o dia seguinte da data da impressãão e poderá
á ser pago em
qualquerr agência da
a rede bancária do territó
ório nacional, em postos de
d autoatenddimento e via
a internet, atté o
vencime
ento.
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5.1
11 Caso o pagamento não seja efe
etuado no p
prazo a que se refere o item 5.10, o candidato poderá faze
er a
reimpresssão do bole
eto, disponíve
el na área re
estrita ao candidato, no site
s concursoopublico.uniu
uv.edu.br, atté o
dia 09 d
de Setembro
o de 2014, uma
u
vez que
e esse é o último dia para efetuar o pagamentto da inscriçção,
previsto no cronogra
ama geral do Teste Seletiivo, Anexo IV deste Edital.
5.1
12 A efetivação da insscrição dar--se-á somen
nte após o pagamento do valor dda inscrição e sua devvida
compenssação bancá
ária.
5.1
13 Não serã
ão homologa
adas as inscrições com p
pagamentos incorretos ou efetuados após o dia 10
1 de Setem
mbro
de 2014.
14 O agend
damento do pagamento
p
e o respectivo
o demonstrativo não se co
onstituem doccumentos comprobatórioss do
5.1
pagamen
nto da inscrição.

5.1
15 A relação
o dos candid
datos que tiveram suas in
nscrições DE
EFERIDAS, divulgadas
d
ppor meio de edital,
e
conten
ndo
o núme
ero de inscrrição para o Teste Selletivo, será divulgada nos endereçços eletrôniicos da Uniuv:
Prefeitura
Municipal
concurso
opublico.uniu
uv.edu.br,
e
da
de
JA
AGUARIAÍVA
A,
PARAN
NÁ:
http://ww
ww.jaguariaivva.pr.gov.br/, no dia 12 de Setemb
bro de 2014
4, a partir ddas 17h (de
ezessete horras)
cabendo
o recurso até
é o dia 15 de Setembro d e 2014.
5.1
16 No dia 17 de Setemb
bro de 2014, após às 17
7 h o candida
ato deverá co
onsultar a árrea restrita ao candidato,, no
site conccursopublico
o.uniuv.edu.b
br, para obterr confirmaçã
ão da sua ins
scrição, por meio de bus
sca individua
al, e
tomar co
onhecimento dos locais de
d provas e e
ensalamento
o.

6

Dos pro
ocedimentos
s especiais para inscriç
ção aplicáve
eis à pessoa
a com deficiiência

6.1
1

O candiidato com deficiência
d
deverá
d
fazerr a opção pelo
p
empreg
go público ddesejado, no
o momento da
inscrição
o, informando
o no campo próprio no fo
ormulário do sistema de inscrição.

6.2
2

Às pessoas com defficiência que
e pretendam
m fazer uso das
d prerrogativas que lhees são facultadas no incciso
VIII do a
da Repúblicca Federativa
artigo 37 da Constituição
C
a do Brasil é asseguradoo o direito de
e inscrição para
p
as vagass deste Teste
e Seletivo, desde
d
que ass atribuições
s do emprego
o público preetendido seja
am compatívveis
com a su
ua condição..

3
6.3

O candidato, antes de se inscrrever, deverá
á avaliar se a deficiência apresentaada permite o exercício da
atividade
e profissiona
al, conforme as atribuiçõe
es do empre
ego público/e
especialidadee especificad
das no Anex
xo I
deste Ed
dital.

6.4
4

O candid
dato com de
eficiência dev
verá especifficar no campo próprio no
n formulárioo do sistema
a de inscrição o
tipo de d
deficiência de
e que é portador, e se ne
ecessita de condição especial para rrealizar a pro
ova objetiva,, de
acordo ccom as orientações constantes do ite
em 8 deste Edital.

6.5
5

O candidato deverá
á comprovarr com laudo médico a deficiência
d
de
d que é poortador, informando o CID,
C
o protocolar esse
e
laudo até
a o dia 09 de Setembrro de 2014, no
n Protocoloo da Prefeitura Municipall de
devendo
JAGUAR
RIAÍVA-PR, Praça
P
Isabel Branco, 142
2, Cidade Alta, respeitan
ndo o horárioo de atendim
mento, das 8h
h30
às 12h e das 13h30 às 17h30.

6.6
6

Além de
e atender às condições especiais
e
do
o item 3, o candidato
c
com deficiênci a deve, aind
da, atender aos
a
procedim
mentos previstos no item 5 e no item 7 deste Edittal, assecuratórios do trattamento esp
pecial.

6.7
7

dato com de
O candid
eficiência qu
ue, no ato d
da inscrição, não declara
ar essa conndição, não poderá interrpor
recurso e
em favor da reserva de vagas.
v

6.8
8

Os cand
didatos portadores de deficiência e/o
ou que neces
ssitarem de atendimento
a
o especial pa
ara realizarem
ma
prova ob
bjetiva, que não
n apresenttarem solicita
ação, conforrme as instru
uções constaantes neste ittem 6 e no ittem
8 deste E
Edital, não poderão
p
impe
etrar recurso em favor de
e sua situaçã
ão.
7

6.9
9

Ao efetu
uar a inscriçção como portador de deficiência, o candidato
o adere às regras deste
e Edital, e fica
f
automaticamente cie
ente, para to
odos os efeito
os e fins de Direito que, se aprovadoo, classificad
do e contrata
ado
em funçção das vag
gas reservadas para p
portadores de deficiência, será subbmetido à Perícia
P
Médica,
realizada
a por equipe
e multidisciplinar que em
mitirá parecer conclusivo sobre a suaa condição de
d pessoa com
c
deficiênccia ou não e sobre a com
mpatibilidade
e das atribuiç
ções do emp
prego públicoo com a deficiência da qual
q
é portador, atendend
do ao artigo 43,
4 §1º, do D
Decreto n.º 3.298/1999, de
d 20 de dezzembro de 19
999.

6.1
10 Não havverá segunda chamada, seja qual fo
or o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidatto com deficciência à ava
aliação de qu
ue trata o ite
em 6.9, cara
acterizando ddesistência e acarretando a
sua elim
minação do ce
ertame.
7

Disposiç
ções gerais
s sobre a ins
scrição no T
Teste Seletiv
vo

7.1
1

Antes de
e efetuar a in
nscrição, o candidato
c
devverá conhec
cer este Edita
al e certificarr-se de que preenche tod
dos
os requisitos exigido
os, como esc
colaridade, cconforme o item 2.2 e aptidão física e mental, conforme
c
o ittem
19.1.7.

7.2
2

O candid
dato poderá se inscreverr a apenas pa
ara um emprrego público deste Teste Seletivo.

7.3
3

O candid
dato inscrito para conco
orrer a uma vvaga existen
nte, por meio
o do sistemaa de cotas poderá
p
escollher
apenas u
uma das dua
as opções: vaga para porrtador de defficiência ou vaga
v
para affrodescendente.

7.4
4

É vedada a inscrição
o condicional, a extempo rânea, a via postal, a via
a fax ou a viaa correio eletrônico.

7.5
5

É vedad
da a transferê
ência do valo
or pago a títtulo de taxa para terceiro
os, para outrros testes se
eletivos ou para
p
outro em
mprego públicco.

7.6
6

Para efe
etuar a inscrrição é impre
escindível o número do CPF do candidato e um
m e-mail válido e que seja
s
acessad
do com frequência pelo ca
andidato.

7.7
7

As inform
mações presstadas no ato
a da inscriçção são de inteira responsabilidadee do candida
ato, podendo
o a
Comissã
ão Permanen
nte de Seleç
ção e Avalia
ação (CPSA)) externa, no
omeada pelaa Uniuv excluir do certa
ame
aquele q
que a efetiva
ar com dado
os incorretos , bem como
o aquele que prestar infoormações inv
verídicas, ain
nda
que o fatto seja consttatado posteriormente.

7.8
8

Será de
e inteira resp
ponsabilidade do candid
dato que já possui um emprego
e
púúblico efetivo
o, inclusive aos
a
ados, observvar se a área
a para a qua
al deseja inscrever-se nã
ão ocasionarrá em acúmu
ulo de empre
ego
aposenta
públicos públicos temporários, conforme
c
dissposto no in
nciso XVI do
o Art. 37 da Constituição
o da República
Federativa do Brasil,, de 1988:
Art. 37. A administração púb
A
blica direta e indireta de qualquer dos Pooderes da Uniião, dos Estad
dos,
do
o Distrito Fed
deral e dos M
Municípios ob
bedecerá aos princípios dee legalidade, impessoalida
ade,
m
moralidade,
publicidade e efficiência e, tam
mbém, ao segu
uinte:
X
XVI
– é veda
ada a acumu
ulação remun
nerada de emprego públiicos, exceto, quando hou
uver
co
ompatibilidade
e de horários, observando em
e qualquer caso,
c
o dispossto no inciso XI.
X
a) a de dois em
mprego público
os de professo
or.
b) a de um emp
prego público de professor com outro téc
cnico-científicoo.
c)) a de dois em
mprego públiccos ou empreg
gos privativos
s de profissionnais da saúde
e, com profisssões
re
egulamentada
as.

9
7.9

O valor referente ao
o pagamento
o da taxa de
e inscrição não
n
será dev
volvido em hhipótese alg
guma, salvo em
caso de cancelamen
nto do certam
me.

8

Dos pro
ocedimentos
s para a soliicitação de a
atendimento
o especial

8.1
1

O candid
dato que neccessite de atendimento
a
diferenciado
o e/ou de ate
endimento esspecífico deverá, no ato
o da
inscrição
o, informar, em
e campo próprio
p
do sisstema de ins
scrição, a ne
ecessidade qque motiva a solicitação
o de
atendime
ento de acorrdo com as opções
o
apressentadas:
8

8.1
1.1 Atendimento diferen
nciado oferecido a pesssoas com ba
aixa visão, cegueira,
c
deeficiência fís
sica, deficiên
ncia
auditiva, surdez, de
eficiência inte
electual (neu
urológica/me
ental), surdo
o/cegueira, ddislexia, déficit de atençção,
autismo,, gestante, la
actante, idoso
o, candidato em classe hospitalar
h
ou outra condiçção incapaciitante.
8.1
1.2 Solicitar,, em campo próprio do sistema
s
de i nscrição, o auxílio
a
ou o recurso de que necessiita, em caso
o de
atendime
ento DIFERE
ENCIADO, de acordo com
m as opções
s apresentadas:
Para can
ndidatos com
m deficiência visual:
 prova
a em braile;
 tempo adicional de
d prova (1 hora);
h
 auxíliio na leitura da
d prova (led
dor);
 auxíliio no preenchimento da folha
f
de resp
posta e/ou prrova discursiva (dificuldaade/impossibilidade de
escre
ever);
 prova
a ampliada;
 prova
a super amplliada;
 autorrização para uso de óculo
os escuro;
 autorrização para uso de punç
ção;
 autorrização para uso de máquina braile.
Para can
ndidato com deficiência física:
f
 tempo adicional de
d prova (1 hora);
h
 auxíliio na leitura da
d prova (led
dor);
 auxíliio no preenchimento da folha
f
de resp
posta e/ou prrova discursiva (dificuldaade/impossibilidade de
escre
ever);
 prova
a ampliada;
 mesa
a e cadeira separada;
 mesa
a para cadeirra de rodas;
 sala ttérrea;
 mesa
a e cadeira separadas (acolchoada);
 sala iindividual.
Para can
ndidato com deficiência intelectual (n
neurológica/m
mental):
 tempo adicional de
d prova (1 hora);
h
 auxíliio no preenchimento da folha
f
de resp
posta e/ou prrova discursiva (dificuldaade/impossibilidade de
escre
ever);
 auxíliio na leitura da
d prova (led
dor TDHA);
 auxíliio na leitura da
d prova (led
dor Dislexia)).
Para can
ndidato com deficiência auditiva:
a
 tempo adicional de
d prova (1 hora);
h
 leitura
a labial;
 intérp
prete de libra
as;
 autorrização para uso de próte
ese auditiva.
Para can
ndidato com necessidade
e especial evventual ou te
emporária:
 mesa
a e cadeira separada;
 sala iindividual;
 mesa
a e cadeira sem braço (se
eparadas) – para candidata grávida, entre outross;
 apoio
o para perna;
 maca
a;
 sala p
para amame
entação – para candidata
a lactante.
Para can
ndidatos com
m outras nece
essidades esspeciais:
 autorrização para uso de bomba de insulin
na;
 autorrização para uso de lenço
o, boné e/ou óculos escu
uro;
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 mesa
a e cadeira separada (obesidade).
8.1
1.3 As situa
ações não co
ontempladas
s acima deve
erão ser solic
citadas por escrito
e
na áreea própria no
o sistema de
ins
scrição, e envviadas juntam
mente com laudo médico
o à Comissão Permanente de Seleçãão e Avaliaçã
ão (CPSA)
extterna, nomea
ada pela Uniiuv, no prazo
o estabelecid
do no cronog
grama.
8.2
2

A candid
data que pre
ecisar amamentar durantte a prova e solicitou condição espeecial para iss
so, deverá le
evar
um acom
mpanhante, maior de idade, que ficcará em loca
al reservado
o e responsáável pelos cuidados
c
e pela
p
guarda d
da criança.

8.2
2.1 A criança
a não poderá
á permanece
er com a can
ndidata na sa
ala de prova.
8.2
2.2 A Uniuv e a Prefeittura Municip
pal de JAGU
UARIAÍVA nã
ão disponibillizarão acom
mpanhante para
p
guarda de
criança.
8.2
2.3 O tempo
o de amamen
ntação não será
s
acresce ntado ao tem
mpo total de realização dda prova.
8.3
3

O candid
dato que neccessitar de atendimento
a
diferenciado
o e/ou de ate
endimento esspecífico dev
verá compro
ovar
com lau
udo médico sua condiçã
ão, informan
ndo o CID, devendo protocolar essse laudo no
o Protocolo da
Prefeiturra Municipal de JAGUAR
RIAÍVA-PR, P
Praça Isabel Branco, 142, Cidade Altaa, até o dia 09
0 de Setem
mbro
de 2014, respeitando
o o horário de atendimen
nto, das 8h30
0 às 12h e da
as 13h30 às 17h30.

8.4
4

A solicita
ação de aten
ndimento esp
pecial, em qu
ualquer caso
o, será conce
edida segunddo os critérios de viabilida
ade
e de razo
oabilidade.

8.5
5

O candid
dato que não encaminha
ar o pedido de que trata
a o item 8.1,, acompanhaado do laudo
o de que fala o
item 8.3
3 deste Edita
al, na data prevista, sejja qual for o motivo ale
egado, não tterá prova ou
o atendime
ento
especial preparados.

9

Dos pro
ocedimentos
s para pedid
do de isençã
ão de taxa de
d inscrição

9.1
1

É necesssário que o candidato esteja
e
cadasttrado no sisttema de insc
crição e insccrito no Testte Seletivo para
p
requererr o pedido de
e isenção da taxa de insccrição, conforme o item 5.3
5 e 7 destee edital.

9.2
2

Não serrá concedida
a, sob qualq
quer alegaçã
ão, isenção da taxa de inscrição, saalvo condiçõ
ões específicas
previstass em legisla
ação, como os casos de hipossuficiência eco
onômica coomprovada, e inscrição no
Cadastro
o Único parra Programa
as Sociais d
do Governo Federal (CadÚnico), d e que trata o Decreto n.º
6.135/20
007, de 26 de
e junho de 2007.

9.2
2.1 Para esttar inscrito no
n CadÚnico
o é necessá
ário que o ca
andidato tenha efetuadoo o cadastramento junto ao
órgão ge
estor do Cad
dÚnico do mu
unicípio em q
que reside.
9.3
3

A isençã
ão menciona
ada deverá ser
s solicitad a mediante requerimentto do candiddato (modelo
o disponível no
ão do Núm
Anexo III deste Ed
dital), contendo indicaçã
mero de Iden
ntificação Soocial (NIS), atribuído pelo
p
CadÚnicco; e declara
ação de que é membro de
e família de baixa renda,, atendendo à condição estabelecida
e
a no
caput, no
os termos do
o Decreto n.º 6.135/2007
7, de 26 de junho
j
de 200
07, em confoormidade com
m o Decreto n.º
6593/200
08, de 2 de outubro
o
de 2008.
2

9.4
4

O pedido de isenção deverá se
er protocolad
do na Prefeitura Municip
pal de JAGU
UARIAÍVA-PR
R, Praça Isa
abel
Branco, 142, Cidade
e Alta, até o dia
d 09 de Se
etembro de 2014,
2
conform
me cronograama constante do Anexo
o IV
deste Ed
dital, respeita
ando o horárrio de atendim
mento, das 8h30
8
às 12h e das 13h300 às 17h30.

9.4
4.1 O simple
es pedido da
a isenção do pagamento da taxa de in
nscrição não
o garante ao candidato o deferimento
o de
sua soliccitação.
9.4
4.2 A Uniuv e a Prefeitu
ura Municipa
al consultarã o o órgão gestor do CadÚnico paraa verificar a veracidade das
d
informaçções prestadas pelo cand
didato.

10

9.4
4.3 Os resulltados dos pe
edidos de ise
enção serão divulgados até
a o dia 11 de Setembroo de 2014, no site da Uniuv:
concurso
o.uniuv.edu.b
br.
9.4
4.4 O candidato que tivver seu pedido de isen ção indeferido, não pod
derá efetuarr o pagamen
nto da taxa de
inscrição
o em data po
osterior, não tendo sua in
nscrição efetiivada.
9.5
5

As inforrmações pre
estadas no requerimento
r
o de pedido
o de isenção
o de taxa dde inscrição são de inte
eira
responsa
abilidade do candidato.

10

Indeferimento da in
nscrição

10.1 O não pa
agamento do
o boleto bancário referen
nte à taxa de
e inscrição no
o Teste Seleetivo implicarrá indeferime
ento
da inscriição.
10.2 Eventuais informaçõ
ões falsas, truncadas ou destituíídas de fun
ndamento, pprestadas pelo
p
candida
ato,
determin
narão o canccelamento de sua inscriição e a anu
ulação de to
odos os atoss decorrentes, em qualq
quer
época, fiicando o can
ndidato, ainda, sujeito às penalidades
s legais.
10.3 O candid
dato que tive
er sua inscriç
ção INDEFER
RIDA, por nã
ão se enquad
drar nas exiggências estabelecidas ne
este
Edital e quiser interrpor recurso
o, poderá fa
azê-lo, em 1 (um) dia útil
ú após a ddivulgação da
d relação das
d
inscriçõe
es deferidas constantes no
n edital de h
homologação.

11

Das etap
pas do teste
e seletivo

11.1 O Teste Seletivo, objjeto deste Ed
dital, constarrá de uma ettapa, compos
sta por 1 (um
ma) prova ob
bjetiva.
11.2 A prova objetiva é de caráter eliminatório e cclassificatório, contendo 30 (trinta) qquestões, que será aplica
ada
para tod
dos os empre
ego públicos, de acordo com o item 2.2 deste Ed
dital, formulaadas a partirr dos conteúd
dos
constanttes do Anexo
o II.
11.3 O candid
dato somente
e poderá rea
alizar as provvas no local designado
d
pela Uniuv.
11.4 São de responsabilidade exclus
siva do cand
didato a iden
ntificação correta de seuus locais de realização das
d
provas.
11.5 Da docu
umentação, do
d acesso ao
o local das prrovas objetiv
va:
11.5.1

Some
ente serão admitidos
a
para realizar a
as provas os
s candidatos que estivereem munidos
s do docume
ento
de id
dentidade orriginal. Serão
o considerad
dos docume
entos de ide
entidade, as carteiras e//ou cédulas de
identiidade exped
didas pelas Secretarias de Seguran
nça, Forças Armadas, ppela Polícia Militar ou pelo
p
Minisstério das Re
elações Exterriores, Carte
eira Nacional de Habilitaç
ção com foto,, Cédula de Identidade para
p
Estra
angeiros (no prazo de validade), cédu
ula de identid
dade fornecida por Órgãoos ou Conse
elhos de Classse
que, por Lei Fede
eral, valem co
omo docume
ento de identtidade, Passaporte e Carrteira de Trabalho).

11.5.2

Não s
serão aceito
os como do
ocumento de
e identidade
e, para fins de participaação na pro
ova deste Te
este
Selettivo, por se
erem docum
mentos desttinados a ou
utros fins: protocolos
p
dde segunda via,
v certidão de
nasciimento, certidão de casa
amento, título
o eleitoral, ca
arteira nacion
nal de habilittação emitida
a anteriorme
ente
à Lei 9.503/1997
7, de 23 de setembro
s
de
e 1997, carte
eira de estud
dante, crachhás, identidad
de funcional de
naturreza pública ou privada, entre outross, a critério da Comissão Permanennte de Seleç
ção e Avaliaçção
(CPS
SA) externa, nomeada pe
ela Uniuv.

11.5.3

Os do
ocumentos deverão
d
esta
ar em condiçõ
ões de permitir a identific
cação do canndidato com clareza.

11.5.4

Caso
o o candidato
o esteja impo
ossibilitado d
de apresenta
ar, no dia da
a realização da prova, qu
ualquer um dos
d
docum
mentos rela
acionados no
o item 11.5 .1, por motivo de perd
da, roubo ouu furto, dev
verá apresen
ntar
docum
mento que ateste
a
o regis
stro da ocorrê
ência em órg
gão policial (boletim de oocorrência), expedido
e
há,, no
11

máxim
mo, 30 (trinta) dias. Nesse caso
o, será feitto procedim
mento de iddentificação especial, pela
p
Coord
denação do local de prov
va.
11.5.5 A Uniu
uv definiu ap
penas os co
onteúdos pro
ogramáticos referentes a este Teste
te Seletivo, sem indicar as
bibliogrrafias.
11.5.6 É terminantemente
e proibido o ingresso do candidato ao
o local de re
ealização da prova deste Teste Seletivo,
portand
do armas de
e qualquer es
spécie, mesm
mo que dispo
onha de auto
orização paraa o respectiv
vo porte.
11.5.7 O cand
didato que necessitar
n
de
eslocar-se d
do local de realização
r
da
a prova desste Teste Seletivo, some
ente
poderá
á fazê-lo devvidamente ac
companhado
o de um fisca
al. Não será dado
d
nenhum
m tipo de co
ompensação em
relação
o ao tempo perdido
p
para esse fim.
11.5.8 A Prefe
eitura Municcipal de JAG
GUARIAÍVA, PARANÁ, e a Uniuv não assumem qualquer re
esponsabilida
ade
quanto
o ao transpo
orte, alimenta
ação e/ou a
alojamento dos candidatos, quando da realizaçã
ão de qualq
quer
etapa d
deste Teste Seletivo.
S

12

Da pro
ova objetiva

12.1

A prova objetiva, de
d caráter eliminatório e classificatórrio, terá dura
ação de 3 (trrês) horas, e será realiza
ada
no dia 21 de Setem
mbro de 2014
4, às 14h (ca
atorze horas)), em local a ser informaddo posteriorm
mente.

12.2

A provva objetiva abrangerá os
s conteúdos constantes do Anexo III deste Editaal, e será co
omposta porr 30
(trinta) questões de
d múltipla escolha,
e
com
m 5 (cinco) alternativas
a
(a, b, c, d, e), das qua
ais apenas uma
u
deverá
á ser assinala
ada como co
orreta.

12.3

Cada d
disciplina que compõe a prova objetiiva possui um valor correspondente,, conforme a tabela do ittem
12.4 de
este edital, to
otalizando 10
0 (dez) ponto
os, obtidos pela
p
soma do
os pontos dass questões.

12.4

A comp
posição das provas objettivas e sua re
espectiva po
ontuação, serrá feita da seeguinte forma:
Emprego

Age
ente Comunitá
ário de
Saúde
e (Adélia Kojo Baldin)

Age
ente Comunitá
ário de
Sa
aúde (Dr. Amé
érico
Fau
ustino de Carvvalho)

Age
ente Comunitá
ário de
Saú
úde (Dr. Domingos
Cunha)

Quaantidade de
q
questões

Pontuação da
d
questão

Língua Portuguesa

15

0,35

Mate
emática

05

0,31

Conh
hecimentos Ge
erais e da Atualidade

10

0,32

Língua Portuguesa

15

0,35

Mate
emática

05

0,31

Conh
hecimentos Ge
erais e da Atualidade

10

0,32

Língua Portuguesa

15

0,35

Mate
emática

05

0,31

Conh
hecimentos Ge
erais e da Atualidade

10

0,32

Disciplina
a

12.5

Os gabaritos provisórios
p
e os cad ernos de provas serrão divulgaados no site da Uniuv:
concu
ursopublico.u
uniuv.edu.br,, a partir dass 17h (dezess
sete horas), do dia 22 dee Setembro de
d 2014.

12.6

A Co
omissão Perm
manente de Seleção e A
Avaliação (C
CPSA) externa, nomeadda pela Uniuv, reserva-se o
direito
o de republiccar os gabaritos, a qualq uer tempo, quando
q
identtificados erroos ou incorreções.
12

12.7

No diia da realização da prova
a objetiva, 2 1 de Setemb
bro de 2014, os portões serão aberto
os às 12h30m
min
(doze
e horas e triinta minutos
s), e o candiidato deverá
á chegar ao local das pprovas antes das 13h30m
min
(treze
e horas e trin
nta minutos), pois os porrtões de ace
esso à sala de
d prova serrão fechados
s rigorosame
ente
nesse
e horário. Nã
ão será adm
mitido, sob qu
ualquer hipóttese, adentra
ar ao local daa prova o ca
andidato que
e se
apressentar após o horário detterminado.

12.7.1

Não haverá segu
unda chamad
da, seja qua l for o motivo alegado para justificarr o atraso ou
u a ausência
a do
candiidato.

12.8

Para realização da
d prova obje
etiva o candid
dato receberrá o caderno
o de questõess e a folha de respostas..

12.9

É de exclusiva re
esponsabilida
ade do cand idato o corre
eto preenchimento da fo lha de respo
ostas de aco
ordo
com as instruçõe
es dele constantes, não
o podendo ser
s substituíída, em casso de marca
ação errada ou
rasurra.

12.10

O candidato não poderá aus
sentar-se da sala de pro
ova, a qualquer tempo, pportando ma
aterial de pro
ova
(cade
erno de quesstões e/ou folha de respo
ostas) ou qua
alquer outro material.

12.11

Ao te
erminar a pro
ova objetiva, o candidato entregará ao aplicador da
d sala o cadderno de que
estões e a fo
olha
de re
espostas devvidamente preenchida e assinada com
c
caneta esferográficaa de materia
al transparen
nte,
com ttinta azul ou preta.

12.12

ndidato pode
O can
erá reter parra si apenas a parte da capa
c
do caderno de provvas, onde fa
ará anotação
o da
folha de resposta
as, se assim quiser.
q

12.13

Apóss a conclusão
o e entrega da prova ao
o aplicador, o candidato que
q se retiraar da sala de
e aplicação das
d
prova
as não poderrá a ela retorrnar.

12.14

Não sserão compu
utadas as qu
uestões em b
branco, as questões com
m duas ou maais alternativ
vas assinalad
das
e as questões ra
asuradas na folha de resspostas. Não deverá se
er feita nenhhuma marca fora do cam
mpo
postas, ao nú
úmero de insscrição e à assinatura
a
na
a folha de resspostas.
reserrvado às resp

12.15

Sob pena de eliminação do Teste Selettivo, durante
e a realizaçã
ão da provaa objetiva o candidato não
n
poderá:
a)
b)
b)
c)

utilizzar bonés, gorros,
g
chapé
éus, capuzess, lenços ou cachecóis;
com
municar-se co
om os outros
s candidatoss;
con
nsultar livros, revistas, folhetos ou ano
otações;
man
nter em seu
u poder arm
mas de quallquer espécie (mesmo que tenha aautorização para portá--la),
reló
ógios (mesm
mo analógico
os) ou apare
relhos elétric
cos ou eletrrônicos de qqualquer es
spécie (telefo
one
celu
ular, calculad
dora, BIP, agenda eletrôn
nica, MP3 pla
ayer, etc.);
d) alim
mentar-se de
entro da sala
a de prova, e
exceto por indicação mé
édica. Nessee caso, o ca
andidato devverá
soliccitar ao apliccador, a auto
orização da ccoordenação
o;

12.16

Se o candidato estiver portando equipa
amentos elé
étricos ou eletrônicos d e qualquer espécie, esstes
deverrão ser desligados; os re
elógios (mesm
mo analógico
os), livros, re
evistas, folheetos e anotaç
ções devem ser
deixa
ados debaixo
o da carteira ou no chão. Da mesma forma, esses
s itens não ppodem ser re
etirados da sa
ala,
se o ccandidato ne
ecessitar sairr, durante a rrealização da
a prova.

12.17

O can
ndidato não poderá sair da sala de p
prova antes de transcorrida 1 (uma) hora do seu
u início, ou se
eja,
só po
oderá sair da
a sala a partirr das 15h (qu
uinze horas).

12.18

Os 3 (três) último
os candidatos
s que ficarem
m na sala, de
everão perma
anecer até o término da prova e assiinar
o verso da lis
sta de prese
enças.
a ata de prova, no

13

Da class
sificação na
a prova obje
etiva
13

13.1 A nota d
da prova obje
etiva variará de 0 (zero) a 10,0 (dez), e cada que
estão possui um valor co
orrespondentte à
disciplina
a, conforme item 12.4 de
este edital.
13.2 Serão co
onsiderados classificado
os na prova objetiva os candidatos que
q obtivereem nota igua
al ou superio
or a
5,00 (cin
nco) pontos.
13.2.1 O não ccomparecime
ento na prova
a objetiva eli minará o can
ndidato.
13.3 Não serrão concedid
das vistas, revisões
r
de provas ou segunda
s
cha
amada, apennas serão apreciados
a
p
pela
Comissã
ão Permanen
nte de Seleç
ção e Avalia
ação (CPSA
A) externa, nomeada pel a Uniuv, rec
cursos escrittos,
devidam
mente fundam
mentados, dirigidos a esssa Comissão
o, desde que
e registradoss no espaço reservado para
p
isso, no site da Uniu
uv: concursopublico.uniuvv.edu.br. Ca
aso ocorra irrregularidadee insanável ou
o preterição
o de
formalida
ade essenciial, que possa afetar o resultado do
d Teste Seletivo, o canndidato deve
erá, da messma
forma, protocolar o seu
s recurso, conforme o iitem 16 destte Edital.
13.4 Será atriibuída nota 0 (zero) às questões da p
prova objetiv
va que:
a)
b)
c)
d)
e)

assinaladas na folha de resp
postas, não ccorresponda
am ao gabarito divulgadoo;
assinaladas na folha de resp
postas, conte
enham emen
ndas e/ou rasuras, aindaa que legíveis
s;
con
ntenham maiss de uma opção assinala
ada na folha de respostas
s;
não
o estiverem assinaladas
a
na
n folha de rresposta;
as respostas fo
orem preenchidas fora d
das especific
cações da fo
olha de resppostas, ou se
eja, preench
hida
com
m caneta não
o esferográfica ou com ccaneta esferrográfica de cor diferentee de tinta azul ou preta, ou,
aind
da, com marcação diferente da indica
ada no mode
elo previsto nas
n instruçõees do cadern
no de provas.

13.5 Na hipóttese de anula
ação de questões da pro
ova objetiva, as anuladas
s serão cons ideradas com
mo respondid
das
corretam
mente por tod
dos os candid
datos.

14

Da elimiinação do candidato
c

14.1 Será elim
minado do Te
este Seletivo
o o candidato
o que, além dos
d outros re
equisitos prevvistos neste Edital:
a) apre
esentar-se após
a
o horário estabelecid
do para a realização das
s provas;
b) não
o comparecer à prova objjetiva, seja q
qual for o mo
otivo alegado;
c) não
o apresentar um dos doc
cumentos de identidade exigidos
e
nos
s termos do iitem 11.5 de
este Edital, para
p
a re
ealização dass provas;
d) aussentar-se da sala de prov
va, sem o aco
ompanhame
ento do aplica
ador volante ;
e) aussentar-se do local de prov
va, antes de decorrido o prazo mínim
mo, de acordoo com o item
m 12.17;
f) aussentar-se do local de pro
ovas, durantte sua realiz
zação, portan
ndo qualqueer elemento mencionado no
item
m 12.16 deste
e Edital;
g) for surpreendido
o em comun
nicação com
m outras pess
soas ou utiliz
zando-se dee calculadora
as, livros, no
otas
ou iimpressos nã
ão permitidos;
h) estiver portando
o ou fazendo
o uso de qua
alquer tipo de equipamen
nto eletrônicco de comunicação (page
ers,
celu
ulares, etc.) que
q esteja proibido em d
decorrência do
d disposto no
n item 12.166 deste Edita
al;
i) utilizzar de meioss ilícitos para
a a execução
o da prova;
j) não
o devolver inttegralmente todo o mate rial solicitado
o, contrariando os itens 112.10 e 12.11
1 deste Edita
al;
k) pertturbar, de qu
ualquer modo
o, a ordem d os trabalhos
s.

15

Do resu
ultado final do
d teste sele
etivo

15.1 A nota final (NF) dos candidatos
s classificad os nos emprego público
os do teste sseletivo citad
dos no item 2.2
deste Ed
dital será ap
presentada em
e ordem de
ecrescente do
d total de pontos
p
obtidoos, expresso
o com 2 (du
uas)
casas de
ecimais.

15.2 Em caso
o de empate terá preferência o candid
dato que:
14

a) for o mais idoso;
b) for so
orteado em evento
e
realizado em ato p
público.
15.3 O resulttado final prreliminar do Teste Selettivo será div
vulgado no dia 29 de Setembro de 2014, sen
ndo
publicad
do em ordem
m de classificação, consig
gnando-se as
s notas finais
s dos candiddatos unicam
mente logo ap
pós
o númerro de sua insscrição, e no
ome, divulga
ado no site da
d Uniuv: concursopublicco.uniuv.edu.br, a partir das
d
17h (d
dezessete horas) e no site da Prefeittura Munic
cipal de JJAGUARIAÍV
VA, PARAN
NÁ:
http://ww
ww.jaguariaivva.pr.gov.br/, e no órgão o
oficial de imp
prensa do Município.

16

Dos recursos

16.1 Serão ad
dmitidos ped
didos de recu
urso quanto:
a)
b)
b)
c)

ao iindeferimento da inscriçã
ão e do pedid
do de atendimento espec
cial;
ao iindeferimento do pedido de isenção d
de taxa de in
nscrição;
ao cconteúdo das provas objetivas e aos gabaritos prrovisórios;
ao rresultado fina
al.

16.2 Os recu
ursos deverã
ão ser regis
strados em e
espaço próp
prio do siste
ema de conncursos, no site da Uniuv:
concurso
opublico.uniu
uv.edu.br, até
é 1 (um) dia útil após a publicação
p
do
o edital de hoomologação das inscriçõ
ões,
3 (três) d
dias úteis após a realizaç
ção da prova
a objetiva, e do
d edital con
ntendo o resuultado final.
16.3 Com exxceção dos recursos prrevistos no item 16.1, não será co
oncedida revvisão de prrovas, segun
nda
de pontos da
chamada
a, vistas ou recontagem
r
as provas.
16.4 Somente
e serão aceitos
a
questionamento
os devidamente funda
amentados, contendo reclamação e
justificativas, com as
a devidas alegações e comprova
ação de pro
ovas cabíveiis para que
e, após análise
criteriosa
a dos docum
mentos apres
sentados, a C
Comissão Pe
ermanente de Seleção e Avaliação (CPSA) exterrna,
nomeada
a pela Uniuvv, possa dar seu
s parecer.
16.5 Não serã
ão admitidoss, em nenhum
ma hipótese,, pedidos de revisão do ju
ulgamento ddos recursos..
16.6 As respo
em
ostas aos re
ecursos interpostos estarrão disponív
veis no mesm
mo local em que foram registrados,
r
espaço p
próprio, no site
s da Uniuv
v: concursop
publico.uniuv
v.edu.br, a pa
artir de 5 (cinnco) dias úte
eis contadoss da
data de ttérmino do período
p
de re
ecursos.
16.6.1 Cada ccandidato qu
ue protocolou recurso te
erá acesso exclusivamen
e
nte à respossta que diz respeito
r
ao seu
s
questio
onamento.
16.7 Poderão
de
o ser anuladas questões
s, modificada
as respostas
s ou republic
cados resultaados, com classificação
c
candidattos já divulga
ados, em de
ecorrência de
e correções realizadas devido
d
a con hecimento e provimento
o de
recursoss.
16.8 Os ponttos relativos às questões das prova
as objetivas, porventura anuladas, sserão atribuíd
dos a todos os
candidattos que participaram da prova,
endentemen
p
indepe
nte de terem recorrido.
16.9 Não serrão aceitos recursos co
oletivos, som
mente aquelles registrad
dos de manneira individu
ual, por isso
o o
candidatto deve informar seu núm
mero de inscrrição, além das
d informaç
ções solicitaddas.
16.10 Para que uma recla
amação seja
a considerad
da não é nec
cessário que
e vários canndidatos registrem recursos
o, pois todos
s os que fore
em registrado
os serão ana
alisados iguaalmente, desde que estejjam
sobre o mesmo caso
de acord
do com o item
m 16.4.
16.11 Não serã
ão aceitos pe
edidos de recurso via faxx e/ou correio
o eletrônico (e-mail).
(
16.12 Pedidos de recursoss fora das especificaçõess estabelecidas neste Ediital serão preeliminarmentte indeferidos.
15

16.13 O pedido
o de recurso
o encaminha
ado fora doss períodos citados no item 16.2 ou eem desacord
do com a forrma
indicada
a no item 16 e seus subite
ens não será
á considerad
do.
16.14 Recurso
os cujo teor desrespeite
d
a Comissão Permanente
e de Seleção e Avaliaçãoo (CPSA) extterna, nomea
ada
pela Uniuv, serão pre
eliminarmente indeferido
os.

17

Dos salá
ários, jornad
da de traballho e habilittação

17.1 O salário
o de que tra
ata o item 2.2
2 refere-se a
ao piso salarial profissional nacional dos Agente
es Comunitárrios
de Saúd
de, de acordo
o com a legislação vigen
nte, e que so
ofrerão reajustes nas meesmas época
as e proporçõ
ões
definidass para todo o funcionalismo.
17.2 Os requisitos básico
os exigidos nos
n itens 2.2
2 e 2.4 deve
erão ser com
mprovados ppor ocasião da convocaçção
para o p
preenchimento da vaga, ficando o ca
andidato clas
ssificado sujeito às penaalidades cab
bíveis e à pe
erda
de sua cclassificação, em caso de
e falsidade d ocumental.
17.3 O não co
omparecimento do candiidato classifi cado no prazo estipulado na convoccação para apresentação
o de
documen
ntos e pree
enchimento da
d vaga imp
plicará sua desistência, facultando à Prefeitura
a Municipal de
JAGUAR
RIAÍVA, PAR
RANÁ, a conv
vocação do ccandidato subsequente na
n lista de claassificação.
17.4 Caso o ccandidato co
onvocado não
o deseje ou não possa assumir
a
de im
mediato, podeerá, mediantte requerime
ento
próprio, solicitar parra passar pa
ara o final da
a lista dos aprovados,
a
desde
d
que co
comprove estar apto parra o
preenchimento da vaga, ficand
do disponívvel para nov
va convocaç
ção, observvada sempre
e a ordem de
classifica
ação e o prazo de validade do Teste Seletivo.
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Da conttratação

18.1 Os cand
didatos apro
ovados neste Teste Se
eletivo agua
ardarão, a critério da autoridade competente, a
contrataçção em cará
áter temporárrio e regida p
pela CLT, de
e acordo com
m as vagas ddisponibilizad
das no item 2.2,
2
e as que
e forem dispo
onibilizadas durante
d
o pra
azo de sua validade,
v
con
nforme o item
m 2.3 deste Edital.
E
18.2 Os cand
didatos classsificados serrão contratad
dos, obedec
cendo-se, rig
gorosamentee, à ordem de
d classificaçção
decresce
ente do Teste
e Seletivo.

19

Dos req
quisitos gera
ais para con
ntratação

19.1 Os emprrego públicoss a serem prreenchidos ssão aqueles relacionados
r
s no quadro ddo item 2.2, para os quais é
indispen
nsável, além da aprovaçã
ão no Teste S
Seletivo, o cu
umprimento dos
d seguintees requisitos:
19.1.1 Nacion
nalidade – ser
s brasileiro
o nato ou na
aturalizado. No
N caso de nacionalidadde portugues
sa, o candid
dato
deverá
á estar ampa
arado pelo estatuto
e
de ig
gualdade entre brasileiro
os e portuguueses, com reconhecime
r
ento
de
do gozzo dos direito
os políticos, na forma do
o disposto no
o artigo 13 do
d Decreto F
Federal n.º 70.436/1972,
7
18 de a
abril de 1972
2.
19.1.2. Escola
aridade - ter concluído, até a data da contrataç
ção, o Ensino Equivalennte e possuir as condiçõ
ões
especííficas para cada emprrego público
o, como habilitação le
egal para o exercício
o da profisssão
regulam
mentada, conforme segu
ue:
1) Agen
nte Comunitá
ário de Saú
úde (Adélia Kojo Baldin): Ensino Fundamenttal Completo
o (8ª série ou
equivvalente).
2) Agen
nte Comunitá
ário de Saúd
de (Dr. Amérrico Faustino
o de Carvalh
ho): Ensino Fundamenta
al Completo (8ª
série ou equivalente).
3) Agen
nte Comunitá
ário de Saú
úde (Dr. Dom
mingos Cun
nha): Ensino
o Fundamenntal Completto (8ª série ou
equivvalente).
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19.1.3 Serviç
ço Militar – ser portadorr de certifica
ado de reserrvista ou de dispensa dee incorporação, no caso de
candidatos do sexo
o masculino.
19.1.4 Situaçã
ão Eleitoral – estar em dia
d com as o
obrigações elleitorais.
19.1.5 Direito
os Civis e Po
olíticos – estar em pleno
o gozo dos direitos civis e políticos.
19.1.6 Antece
edentes Crriminais – não ter sid
do indiciado
o em inquérrito policial; não ter sido condena
ado
crimina
almente por sentença
s
transitada em j ulgado; ter sido
s
exonerado no serviçço nos último
os 36 meses..
19.1.7 Aptidã
ão Física e Mental – possuir
p
aptid
dão física e mental para
a o exercícioo das funçõe
es do empre
ego
público
o.
19.1.8 Inscriç
ção no CPF
F/MF – ser in
nscrito no CP
PF/MF (Cada
astro Nacion
nal de Pessooas Físicas do
d Ministério
o da
Fazend
da).
19.2 Além do
o estabelecid
do nos itens anteriores, n
no ato da co
ontratação o candidato ddeverá ainda
a atender o que
q
segue:
19.2.1 Firmar documento declarando que não se encontra em
m situação de
e acúmulo ileegal de prov
ventos, funçõ
ões,
empreg
gos e empre
ego públicos, nos termos do inciso XV
VI do artigo 37
3 da Constittuição Federral.
19.2.2 Comprrovar, na data
a da contrata
ação que resside na área
a/microrregião em que attuar, conform
me previsto pela
p
Lei nº 11
1.350/06 de 05
0 de outubrro de 2006, cconforme item
m 2.4 deste edital.
e
19.3 Apresen
ntar cópias dos
d
seguinte
es documenttos, acompa
anhados dos originais, juunto ao seto
or de Recursos
Humano
os da Prefeitu
ura Municipa
al de JAGUA
ARIAÍVA, PAR
RANÁ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

uma
a foto 3X4 re
ecente;
cartteira de Identidade;
títullo de Eleitor;
dastro de Pesssoa Física (CPF);
(
cad
certtidão de Nasscimento/Cas
samento;
certtidão de Nasscimento dos
s filhos consid
derados dep
pendentes;
com
mprovante de
e quitação co
om as obriga
ações militare
es (homens);
núm
mero do PIS//Pasep;
com
mprovante de
e escolaridad
de exigido pa
ara o empreg
go público;
núm
mero da contta-corrente ju
unto à institu ição bancária oficial;
com
mprovante de
e residência atualizado;
certtidão relativa
a à quitação eleitoral;
e
certtidão de ante
ecedentes crriminais;
com
mprovação de residência
a no local on
nde atuarão, para os em
mprego públiccos de Agen
nte Comunitá
ário
de S
Saúde.

19.4 Após a divulgação do edital de
e convocaçã
ão o candida
ato terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos
c
s, a
critério d
da Administra
ação, para apresentar a d
documentação constante
e no item 19..3.
19.5 A não apresentaçã
ão dos doc
cumentos e m conformidade com este Editall impedirá a contrataçção,
c
do Teste Selettivo, podendo
o ser chama
ado o candiddato subsequ
uente na ord
dem
desclasssificando o candidato
de classificação gera
al do Teste Seletivo
S
para ocupar a va
aga.
19.6 Condiçõ
ões gerais: Apresentar todos
t
os doccumentos e exames
e
que se fizerem nnecessários por ocasião
o da
contrataçção, a critério do setor de
e Recursos H
Humanos da
a Prefeitura Municipal
M
de JAGUARIAÍÍVA, PARANÁ
Á.
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Da deleg
gação de co
ompetência

20.1 Fica dele
egada competência à Un
niuv para:
17

a) elabo
orar, coorden
nar, aplicar, ju
ulgar, corrigirr e avaliar as
s provas obje
etiva, práticaa e de títulos;;
b) contrratar especia
alistas individ
duais ou pesssoas jurídica
as de renoma
ada reputaçãão técnica, para
p
elaboraçção
de q
questões que
e se façam ne
ecessárias;
b) analissar e julgar os
o recursos referentes
r
a este Edital;
c) envia
ar à Prefeitura Municipall de JAGUA
ARIAÍVA, PAR
RANÁ, os re
esultados dee todas as etapas
e
do Te
este
Selettivo, com a devida antece
edência, para
a competentte divulgação
o;
d) prepa
arar e entre
egar à Prefe
eitura Munic ipal de JAG
GUARIAÍVA, PARANÁ, o Relatório Final do Te
este
Selettivo.
20.2 Fica rese
ervada comp
petência à Prrefeitura Mun
nicipal de JA
AGUARIAÍVA
A, PARANÁ, ppara:
a) dispo
onibilizar a to
odo e a qualq
quer tempo, para a Uniu
uv, informaçõ
ões e docum
mentos solicitados a respe
eito
do te
este seletivo, para perfeitto andamentto do provimento dos em
mprego públiccos;
b) dispo
onibilizar loca
ais para a execução dass provas do Teste Seletivo, tantos qquantos fore
em necessários,
nos dias e horass estipulados
s, com a perfe
feita adequaç
ção de higien
ne, conservaação, limpeza
a e arejamen
nto;
c) nome
ear Comissão
o Municipal Fiscalizadora
F
a do Teste Seletivo,
S
indic
cando, no míínimo 2 (dois
s) membros que
q
resp
ponderão pe
elo Executiv
vo Municipall para conttato direto com
c
a Uniuuv, em cas
sos urgentess e
eme
ergenciais;
d) manter, durante o período de inscriçõ
ões e realiz
zação das provas, todaa a equipe da Comisssão
Fiscalizadora do
o Teste Sele
etivo, à disp
posição da Uniuv,
U
para dirimir evenntuais dúvida
as que posssam
surg
gir;
e) provid
denciar a mobilização
m
policial,
p
méd ica emergen
ncial e ambu
ulatorial paraa o perfeito andamento do
Teste Seletivo, na
n garantia das normas d
da segurança
a e saúde pú
ública;
f) dispo
onibilizar equ
uipe de segu
urança para o resguardo da perfeita
a execução do trabalho
o da Uniuv, dos
d
apliccadores de prova
p
e Comiissão Fiscalizzadora do Te
este Seletivo
o, nos dias dee aplicação das
d provas;
g) promover a divulg
gação do Tes
ste Seletivo, assim como
o a divulgaçã
ão de seus reesultados;
h) dispo
onibilizar vag
gas, de aco
ordo com a necessidad
de da Administração M
Municipal, co
onsiderando os
emp
prego público
os ofertados neste Teste Seletivo, e obedecendo
o
ao período dde validade do
d certame;
i) homo
ologar o resu
ultado final e realizar a co
onvocação dos classificados, de acorrdo com o nú
úmero de vag
gas
existtentes, e as que forem disponibilizad as durante o prazo de va
alidade do teeste seletivo.
21

Das disp
posições fin
nais

21.1 Quaisqu
uer dúvidass relacionadas ao T
Teste Selettivo deverã
ão ser enncaminhadas
s por e-m
mail
(concurrsopublico@
@uniuv.edu.b
br), e, se ju
ulgadas pertinentes pela
a Comissão Permanente
e de Seleção
o e
Avaliaçã
ão (CPSA) exxterna, nome
eada pela Un
niuv, serão re
espondidas preferencialm
p
mente dessa forma.
21.2 Não serrão fornecido
no
os ao candidato classifiicado qualqu
uer documento comprobbatório de classificação
c
presente
e Teste Sele
etivo, valend
do para essse fim a ho
omologação do resultaddo final do Teste Seletivo,
publicad
da no órgão oficial
o
de imp
prensa do Mu
unicípio de JAGUARIAÍV
J
VA.
21.3 Todas a
as publicações referente
es a este E
Edital serão realizadas a partir das 17h, da da
ata prevista no
cronogra
ama, conform
me anexo IV deste edital..
21.4 A inexattidão das affirmativas e//ou irregularridades nos documentos, mesmo qque verificad
das a qualq
quer
tempo, e
em especial, por ocasiã
ão da contra tação, acarrretará a nulidade da insscrição, com todas as su
uas
decorrên
ncias, sem prejuízo das demais
d
mediidas de ordem administra
ativa, civil ouu criminal.
21.5 A convo
ocação dos candidatos aprovados sserá publica
ada no quad
dro de editaais e no site
e da Prefeittura
Municipa
al de JAGUA
ARIAÍVA: ww
ww.jaguariaiiva.pr.gov.br,, sob respon
nsabilidade dda Prefeiturra Municipal de
JAGUAR
RIAÍVA, PAR
RANÁ, não cabendo, porrtanto, qualquer reclamação, por parrte do candid
dato, sobre sua
s
contrataçção.
21.6 O não atendimento, pelo candidato, das con
ndições estabelecidas ne
este Edital, im
mplicará sua
a eliminação
o do
Teste Se
eletivo, a qua
alquer tempo
o.
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21.7 É de intteira responssabilidade do candidato
o, acompanh
har os Editais, comunicaados e dema
ais publicaçõ
ões
referente
es a este Teste Seletivo por meio de
e publicação
o no site da Uniuv:
U
concuursopublico.u
uniuv.edu.br, no
site e no
o quadro de editais
e
da Prefeitura Mun
nicipal de JAG
GUARIAÍVA,, PARANÁ: w
www.jaguaria
aiva.pr.gov.brr.
21.8 As despe
esas relativa
as à participa
ação no Teste
e Seletivo se
erão de responsabilidadee do candidato.
21.9 Como a homologaçã
ão do resulta
ado deste Te
Teste Seletivo
o é de respo
onsabilidade da Prefeitura Municipal de
JAGUAR
RIAÍVA, PAR
RANÁ, todas
s as divulgaçções referen
ntes às contratações doos candidatos
s homologad
dos
deverão ser acompa
anhadas por meio do site da Prefeiturra: www.jaguariaiva.pr.goov.br.
21.10 A aprova
ação do can
ndidato, além
m do número
o de vagas ofertadas
o
ne
este Edital, nnão assegura
ará o direito ao
seu ingre
esso automá
ático no emp
prego público
o para o qual se habilitou
u, mas apenaas a expecta
ativa de ser nele
n
investido
o.
21.11 Os caso
os omissos serão
s
resolvidos pela Co
omissão Perrmanente de
e Seleção e Avaliação (C
CPSA) exterrna,
nomeada
a pela Uniu
uv, ad referrendum da Prefeitura Municipal
M
de
e JAGUARIA
AÍVA, PARA
ANÁ, que será
s
represen
ntada nos ato
os alusivos ao
a certame, p
pela Comissão nomeada
a pela Prefeittura Municipal.
21.12 A Comisssão Perman
nente de Seleção e Aval iação (CPSA
A) externa, nomeada
n
pella Uniuv, a qualquer
q
tem
mpo,
reserva-se o direito de republica
ar os gabarittos, notas e classificaçã
ão dos candiidatos quand
do identificad
dos
erros ou incorreçõess, mesmo que
e não tenham
m sido detec
ctadas em de
ecorrência dee recursos.
21.13 Quaisqu
uer alteraçõe
es nas regras
s fixadas ne
este Edital, somente,
s
pod
derão ser reealizadas por intermédio de
outro Ed
dital.
21.14 A Comisssão Perman
nente de Sele
eção e Avalia
ação (CPSA) externa, no
omeada pelaa Uniuv, pode
erá, por motivvos
relevante
es, cancelarr ou anular as
a provas, de
evendo os ca
andidatos affetados subm
meterem-se a novas provvas
em datass e locais fixxados pela Comissão, se m necessida
ade de pagam
mento de nov
ova taxa de in
nscrição.
21.15 O presente Edital se
erá também afixado, junttamente com
m seus anexo
os, no quadrro de editais e publicado
o no
site da Prefeitura Municipal
M
JA
AGUARIAÍVA
A, PARANÁ: http://www..jaguariaiva.ppr.gov.br/, bem como será
s
do no órgão de
d imprensa oficial do Mu
unicípio, e no
o site da Uniuv: concursoopublico.uniu
uv.edu.br.
publicad
21.16 Quaisqu
uer questõess relacionada
as ao Teste Seletivo que não possa
am ser soluccionadas co
onsensualme
ente
serão dirrimidas junto
o ao foro da Comarca
C
de Jaguariaíva, PARANÁ.
Registre
e-se e Publique-se.
Gabinete do Prefe
eito Municipa
al de JAGUARIAÍVA, 20 de
d Agosto dee 2014.
Josias Zacharow Pedroso
P
PRESID
DENTE DA COMISSÃO
C
PERMANEN
NTE DE CON
NCURSO PÚ
ÚBLICO
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TESTE SEL
LETIVO PAR
RA PROVIM ENTO DE VAGAS
V
EM EMPREGOS
E
PÚBLICOS
S
D PREFEIT
DA
TURA MUNIC
CIPAL DE JAGUARIAÍV
VA, PARANÁ
Á.
EDITAL N.º 001/201
14, DE 20 DE
E AGOSTO DE
D 2014.
ANEXO I – ATRIBUIÇÕ
ÕES DOS EM
MPREGO PÚ
ÚBLICOS PA
ARA TESTE
E SELETIVO
AG
GENTE COM
MUNITÁRIO DE SAÚDE
Utiilizar instrum
mentos para diagnóstico
o demográficco e sócio cultural da comunidadee. Promoção
o de ações de
educação para
a a saúde ind
dividual e co
oletiva. Regisstro, para fin
ns exclusivos
s de controlee e planejamento das açõ
ões
de saúde, de n
nascimentos,, óbitos, doenças e outro
os agravos à saúde. Estím
mulo à particcipação da comunidade
c
n
nas
políticas públiccas voltadas para a área da saúde. R
Realização de
e visitas dom
miciliares periiódicas para monitorame
ento
de situações d
de risco à família.
f
Participação em ações que fortaleçam os elos enttre o setor saúde
s
e outtras
políticas que promovam a qualidade
q
de
e vida.
OB
BSERVAÇÃO
O - As ativid
dades de visitas domicilia
ares e ações
s práticas dentro das áreeas de abrangência deve
erão
ser feitas por m
meios próprio
os de desloca
amentos doss ACS, inclus
sive por deslocamentos a pé.
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TESTE SEL
LETIVO PAR
RA PROVIM ENTO DE VAGAS
V
EM EMPREGOS
E
PÚBLICOS
S
D PREFEIT
DA
TURA MUNIC
CIPAL DE JAGUARIAÍV
VA, PARANÁ
Á.
EDITAL N.º 001/201
14, DE 20 DE
E AGOSTO DE
D 2014.
ANEXO
A
II - CO
ONTEÚDO DAS
D
PROVA
AS

AG
GENTE COM
MUNITÁRIO DE SAÚDE
E (Adélia Kojjo Baldin), AGENTE
A
CO
OMUNITÁRIO
O DE SAÚD
DE (Dr. Amérrico
Faustino de Ca
arvalho) e AG
GENTE COM
MUNITÁRIO DE SAÚDE (Dr. Doming
gos Cunha)
Po
ortuguês: Orttografia. Classses de palavras e suas flexões no caso
c
das variáveis. Pontuuação. Conc
cordância verrbal
e nominal. Re
egência nom
minal e verrbal. Empre
ego da cras
se. Homônim
mos e parôônimos. Gêneros textua
ais.
Vo
ocabulário. In
nterpretação de textos (v
verbais, não vverbais ou mistos).
m
Mate
emática: Connjuntos numé
éricos. Fraçõ
ões.
Div
visibilidade. Razão e pro
oporção. Gra
andezas pro
oporcionais. Regras
R
de trrês simples e composta. Porcentage
em.
Ge
eometria pla
ana. Medida
as de superrfície. Medid
das de volume. Medida
as de capaccidade. Prod
dutos notáveis.
Eq
quações de 1.° grau. In
nequações de
d 1.° grau. Equações de 2.° grau. Funções dde 1.° e 2.°° grau. Razõ
ões
Trigonométrica
as. Tratame
ento da infformação. C
Conhecimen
ntos Gerais e da Atuualidade: Questões so
obre
conhecimentoss gerais e fatos da atualidade, nos âmbito
os municipa
al, estadual , federal e internacion
nal.
Co
onhecimentoss de História, Geografia
a, Cultura do
o Município,, do Estado, do Brasil e do mundo
o. Considera
a-se
atu
ualidade as informações publicadas, nos últimos 6 (seis) mes
ses em sites de órgãos ooficiais, como
o IBGE, câm
mara
de vereadores, prefeitura municipal,
m
governo do e
estado, gove
erno federal, e pelos prinncipais órgão
os da impren
nsa
reg
gional e nacional (jornaiss e revistas de
d circulação
o nacional).

.
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S
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ANE
EXO III – SOL
LICITAÇÃO DE ISENÇÃ
ÃO DE TAXA
A DE INSCRIIÇÃO
Conforrme o dispossto no item 9,
9 do Edital n.º 001/2014
4, de 20 de Agosto de 22014, a isenção de taxa de
ins
scrição é po
ossibilitada para
p
o candidato que e
esteja inscrito
o no Cadas
stro Único ppara Program
mas Sociais do
Go
overno Federral (CadÚnicco), que seja
a membro de
e família de baixa
b
renda, nos termos do Decreto n.º 6.135/20
007,
de 26 de junho
o de 2007.
Para ssolicitar a ise
enção de Ta
axa de Inscriição, o cand
didato deverá
á fazer sua inscrição no
o teste seletivo,
conforme item 5 deste edital e preenc
cher esta so
olicitação de
e isenção da taxa de insscrição. Esta
a solicitação de
ise
enção de ta
axa de insccrição deverrá ser assin
nada e entrregue pesso
oalmente, nna Prefeitura
a Municipal de
JA
AGUARIAÍVA
A, Praça Isab
bel Branco, 142, Cidade
e Alta, respeitando seu horário de atendimento
o, das 8h30 às
12h00 e das 1
13h30 às 17
7h30, ou po
or meio de p
procuração. As informaç
ções prestaddas neste re
equerimento de
ise
enção de taxa
a de inscriçã
ão são de inteira responssabilidade do
o candidato.
No
ome comple
eto:
Em
mprego públicco a que pre
etende conco
orrer:
Da
ata de nascim
mento:

Sexo:

RG
G:

()F

Sigla do Órg
gão Emissor::

CP
PF:

()M
Data de E
Emissão:

NIS*:

En
ndereço:
Ba
airro:
Telefone: ( )

Cidade:
Celular: ( )

CEP:

Estado:

E-mail:
E

No
ome da mãe:
*NIS – Número
o de Identificação Social (Cadastro Ú
Único)

Solicito
o a isenção da
d taxa de in
nscrição no rreferido Testte Seletivo e declaro quee sou membrro de família
a de
baixa renda, no
os termos do
o Decreto n..º 6.135/2007
7, de 26 de junho de 2007. Declaro,, também, so
ob as penass da
Lei, a veracida
ade das info
ormações aq
qui prestada
as e que es
stou ciente e de acordoo com todas
s as exigênccias
especificadas no Edital n.ºº 001/2014, de 20 de A
Agosto de 20
014, notadam
mente aquelaas que vers
sam acerca das
d
condições de issenção da ta
axa de inscriç
ção.

________
___________
__________, _________
_ de __________________
_____ de 20
014.

______
___________
__________
___________
_______
Assina
atura do Can
ndidato
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A
ANEXO
IV - CRONOGR
RAMA GERA
AL DO TESTE SELETIVO
O
Data

Etap
pa do Teste Seletivo
S

20.08.2014

Aberrtura das insc
crições

9.09.2014
4

Ence
erramento da
as inscriçõess

9.09.2014
4

Últim
mo dia para pedido
p
de ise
enção de taxa
a de inscriçã
ão

9.09.2014
4

Últim
mo dia para entrega
e
dos la
audos, para candidatos portadores dde deficiência.
Últim
mo dia para entrega doss laudos, pa
ara candidato
o que precissa de atendimento espe
ecial
duran
nte a prova objetiva.
o
horário
o de atendimento da Prefeitura
a Municipal de JAGUARIAÍVA,
J
das 08h30 às 112h00 e das 13h
h30 às 17h30.

10.09.2014

Últim
mo dia para pagamento
p
do
o boleto

11.09.2014

Publiicação do de
eferimento do
os pedidos de
d isenção de
e taxa

12.09.2014

Publiicação das in
nscrições de
eferidas e dos
s pedidos de
e atendimentto especial

15.09.2014

Últim
mo dia para re
ecurso sobre
e as inscriçõe
es indeferida
as

16.09.2014

Publiicação das in
nscrições de
eferidas, após
s análise e provimento
p
dee recursos (c
caso ocorra
a)

17.09.2014

Publiicação dos comprovantes
c
s de inscriçã
ão, locais de prova e ensaalamento

21.09.2014

Realização das provas
p
objetivvas

22.09.2014

Publiicação dos gabaritos
g
pro
ovisórios e ca
adernos das provas objettivas

25.09.2014

Últim
mo dia para pedido
p
de reccurso sobre o conteúdo das
d provas e gabaritos prrovisórios

26.09.2014

Publiicação dos gabaritos d
definitivos, e das alterrações de ggabaritos, após
a
análise
e e
provimento de recursos (caso
o ocorra)

29.09.2014

Publiicação do res
sultado final do teste sele
etivo (classifficação gerall, portadores
s de deficiênccia)

2.10.2014
4

Últim
mo dia para re
ecurso sobre
e o resultado
o final do testte seletivo

3.10.2014
4

Publiicação da re
etificação do
o resultado final,
f
após análise e proovimento de recursos (caso
ocorrra)
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