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CONCURSOS

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2015
EDITAL Nº 01/2015
Em cumprimento às determinações do Senhor REINALDO CARDOSO,
Prefeito do Município de Castro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a Comissão Especial de
Concurso nomeada pelo Decreto nº 247/2015 de 26 de março de 2015, RESOLVE:
	TORNAR PÚBLICA a abertura das inscrições ao Concurso Público de Provas
Escritas, para provimento de vagas existentes, que vierem a vagar ou a serem criadas
durante o prazo de validade do concurso, no quadro de servidores do Município de Castro,
nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas neste Edital.
1. DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE
TRABALHO E HABILITAÇÃO
1.1. Encontram-se abertas, para preenchimento das vagas mediante Concurso
Público, os cargos abaixo relacionados:

Cargo

Vagas

Vencimento
Inicial

Carga
Horária
semanal

Escolaridade

Cuidador Social

08

R$ 1.039,66

40

Ensino médio completo.

Orientador Social

09

R$ 1.039,66

40

Ensino médio completo.

Motorista-Categoria B

04

R$ 788,00

40

Ensino fundamental incompleto
(4ª série) e CNH categoria B ou
superior.

Motorista-Categoria C

04

R$ 788,00

40

Ensino fundamental incompleto
(4ª série) CNH categoria C ou
superior.

Motorista-Categoria D

04

R$ 788,00

40

Ensino fundamental incompleto
(4ª série) CNH categoria D ou
superior.

* O Vencimento Inicial do cargo de Motorista com ensino fundamental completo será de R$
891,15 e com ensino médio completo será de R$ 1.039,66.
1.2. Os candidatos aprovados no Concurso Público, quando da sua convocação,
serão admitidos pelo Regime Estatutário, com jornada de trabalho e vencimentos conforme
descritos neste Edital.
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. Na inexistência de candidatos habilitados para todas as vagas destinadas
as pessoas portadoras de deficiência, as remanescentes serão ocupadas pelos demais
candidatos habilitados, com estrita observância da ordem de classificação.
1.5. O cargo de “Cuidador Social” compreende o trabalho em unidade
de acolhimento institucional para crianças e adolescentes - “Casa Lar”, em escala de
revezamento 12x36 horas, com turnos em período diurno, noturno, feriados e final de
semana.
2. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO
2.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação
específica;
2.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse;
2.3. Estar quite com as obrigações eleitorais mediante comprovação;
2.4. Estar quite e liberado do serviço militar, para os candidatos do sexo
masculino através de comprovação;
2.5. Possuir documento oficial de identidade e CPF;
2.6. Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e
não cumprida, atestada por certidão negativa de antecedentes criminais, sem ressalvas,
expedida pelo cartório criminal;
2.7. Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por
declaração assinada pelo candidato;
2.8. Não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso
XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19
e 20;
2.9. Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar

inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e regulador da
profissão, quando for o caso;
2.10. Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo
pretendido;
2.11- Apresentar os demais documentos solicitados no Edital de Convocação
para tomar posse do cargo.
2.12. Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato, se
aprovado e convocado para tomar posse do cargo.
2.12.1 Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da
posse, de acordo com a legislação em vigor, entre eles:
a) Cédula de Identidade;
b) CPF em situação regular perante a Receita Federal;
c) PIS/PASEP;
d) Título de Eleitor e certidão de quitação eleitoral;
e) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos;
f) Certidão de Nascimento ou Casamento ou Certidão de Óbito do cônjuge no
caso de viuvez;
g) Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico, reconhecido
pelo MEC;
h) Registro no Conselho de Classe competente;
i) Declaração de não acúmulo de cargo, com firma reconhecida (conforme
modelo fornecido pela Secretaria Municipal de Gestão Pública), nos termos do art. 37 da
Constituição Federal;
j) Uma foto 3x4, recente;
k) Declaração de bens com firma reconhecida;
	I) Comprovante ou declaração de residência.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Inscrição via internet:
3.1.1. Será admitida à inscrição SOMENTE via internet, no endereço eletrônico
www.saber.srv.br, solicitada no período de 08h de 01 de julho de 2015 até às 23h59min do
dia 23 de julho de 2015.
3.1.2. O Instituto Superior de Educação, Tecnologia e Pesquisa Saber Ltda
e a Prefeitura Municipal de Castro, não se responsabilizarão por solicitação de inscrição
por via Internet não recebida por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
3.1.3. O candidato, após realizar sua inscrição via Internet, deverá pagar o
boleto bancário até a data de seu vencimento, em toda rede bancária.
3.1.4. O Boleto Bancário estará disponível no endereço eletrônico www.saber.
srv.br e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do
preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line.
3.1.5. O candidato poderá reimprimir o boleto pela página de acompanhamento
do concurso.
3.1.6. As inscrições via Internet somente serão acatadas após a comprovação
de pagamento da taxa de inscrição, EXCLUSIVAMENTE através do boleto bancário, não
sendo aceita qualquer outra forma de pagamento.
3.1.7. O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço
eletrônico www.saber.srv.br, após o acatamento da inscrição, sendo de responsabilidade
exclusiva do candidato a obtenção desse documento.
3.1.8. Havendo múltiplas inscrições de um mesmo candidato, prevalecerá
apenas a última inscrição efetivada. Não serão aceitas solicitações de mudança de Cargo/
Área de Atuação, sendo a escolha de exclusiva opção e responsabilidade do candidato no
ato da inscrição.
3.1.9. Aos interessados, que não possuem acesso a Internet, serão
disponibilizados terminais com internet e assistência no período de 01 de julho de 2015 a
23 de julho de 2015, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 09h às 11h30min e das 14h
às 17h, na Prefeitura Municipal de Castro, Paraná, portando documentos pessoais.
3.1.10. No ato da inscrição o candidato portador de deficiência ou não, que
necessite de atendimento diferenciado no dia das provas deste Concurso Público ou prova
diferenciada, deverá requerê-lo, por escrito, indicando as condições diferenciadas de que
necessita para realização das provas, conforme anexo III, devendo o mesmo ser enviado ao
Instituto Saber com sede na Rua Maranhão nº 1395, Centro, Cascavel, Paraná, CEP 85.801050.
3.1.11. Não serão confirmadas as inscrições cujo pagamento tenha sido
realizado após o horário limite de compensação bancária do dia 24 de julho de 2015.
3.1.12. Do valor da inscrição:
Cargo

Valor da Valor de inscrição

Motorista

R$ 30,00

Orientador Social e Cuidador Social

R$ 100,00

3.2. O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público no
endereço eletrônico www.saber.srv.br ou pelo telefone (45) 3225-3322.
3.3. Antes do recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificarse de que preenche todos os requisitos exigidos para tomar posse do cargo, se aprovado,
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pois a taxa, uma vez recolhida, não será restituída em hipótese alguma.
3.4. Haverá isenção da taxa de inscrição, conforme decreto federal nº
6.593/2008.
3.4.1. Conforme o Decreto Federal n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008, Art.
1º, ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição neste Concurso Público, realizado no
âmbito municipal, os candidatos que:
a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de junho de 2007; e
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de
26 de junho de 2007.
3.4.2. O candidato que faz jus ao benefício deverá:
a) efetuar sua inscrição no concurso público no período de 01 de julho a 09 de
julho de 2015, através do site www.saber.srv.br.
b) Preencher a declaração de que atende à condição estabelecida no item
3.4.1, “b”, conforme anexo II deste edital.
c) Encaminhar pelos Correios para o Instituto Saber, Rua Maranhão, 1395,
Centro, Cascavel, Paraná CEP: 85801-050, até o dia 09 de julho de 2015, os seguintes
documentos: Anexo II devidamente preenchido, cópia autenticada do documento de
identificação tipo R.G.; cópia autenticada da Carteira de Trabalho. CTPS (páginas que
identifiquem o candidato e caracterizem a sua situação de desemprego).
3.4.3. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei,
aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto n.º 83.936, de 6
de setembro de 1979.
3.4.4. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de
inscrição via fax ou via correio eletrônico.
3.4.5. A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada,
em mural na Prefeitura Municipal de Castro, Paraná e no site www.saber.srv.br no dia 16 de
julho de 2015.
3.4.6. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão
acessar o endereço eletrônico www.saber.srv.br, imprimir o boleto para pagamento da taxa
de inscrição e efetuar o pagamento até o dia 24 de julho de 2015, conforme procedimentos
descritos neste edital.
3.5. O candidato ou seu procurador são responsáveis pelas informações
prestadas na ficha de inscrição, arcando o candidato com as consequências de eventuais
erros, fraudes e/ou omissões, bem como pela apresentação de documentos fora dos prazos
e critérios estabelecidos por este edital.
3.6. O pedido de inscrição será indeferido para os candidatos que não
satisfizerem as exigências impostas por este edital.
3.7. A Comissão Organizadora do Concurso Público divulgará a homologação
das inscrições, em mural e site da Prefeitura Municipal Castro, Paraná, no órgão Oficial de
Imprensa do Município e no site www.saber.srv.br no prazo de até 10 (dez) dias após o
encerramento das mesmas.
3.8. Havendo divergência nos dados cadastrais do candidato ou não
encontrando o nome no Edital de Homologação das Inscrições, o candidato deverá entrar
em contato com o Instituto Saber através dos telefones (45) 3225-3322 ou através do
e-mail institutosaber@gmail.com, para comprovação de ter cumprido o estabelecido no
item 3 e subitens, conforme cronograma.
3.9. O candidato que não acompanhar a homologação das inscrições e não
tiver sua inscrição homologada NÃO poderá realizar a prova escrita. Caso sua inscrição
seja homologada em outro cargo, ele somente poderá realizar a prova para o cargo onde
constar o seu nome.
3.10. O candidato, ao efetivar sua inscrição, assume inteira responsabilidade
pelas informações constantes no Requerimento de Inscrição, sob as penas da lei, bem como
assume que está ciente e de acordo com as exigências e condições previstas neste Edital, do
qual o candidato não poderá alegar desconhecimento.
3.11. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos
Editais e demais comunicados (divulgação da homologação das inscrições, locais e datas
das provas e outros) deste Concurso Público, que serão publicados no Diário Oficial do
Município, afixado em mural no hall de entrada da Prefeitura Municipal de Castro, no site
www.castro.pr.gov.br e no site www.saber.srv.br.
4. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA
4.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição
no Concurso Público de que trata este Edital, nos termos do Decreto Federal nº. 3.298/99,
desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições do cargo
em provimento.
4.2. O direito a nomeação nas vagas reservadas aos portadores de necessidades
especiais será definido pelo laudo apresentado, conforme item 4.4 deste edital, o qual será
avaliado e homologado por médico do município.
4.3. Caso o candidato inscrito como portador de deficiência não se enquadre
nas categorias definidas no art. 4, incisos I a V, do Decreto Federal nº. 3.298/99, a
homologação de sua inscrição se dará na listagem geral de candidatos e não na listagem
específica para portadores de deficiência.
4.4. Os candidatos portadores de deficiência deverão obrigatoriamente,
encaminhar via SEDEX, requerimento de reserva de vagas para deficiente, conforme anexo
II e laudo de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença. CID, bem como a provável causa da deficiência, nos termos do
Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 tendo como prazo máximo para a
postagem o dia 23 de julho de 2015, devendo ser enviado ao Instituto Saber com sede na
Rua Maranhão nº. 1395, Centro, Cascavel, Paraná, CEP 85.801-050.
4.4.1. A data de emissão do laudo não poderá ser superior a noventa (90) dias
que antecede a data de publicação deste edital.
4.5. As pessoas portadoras de deficiência participarão da seleção em igualdade
de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à
avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à
pontuação mínima exigida.
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4.6. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição não declarar
esta condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
4.7. A publicação do resultado final será feita em duas listas, contendo, a
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de necessidades
especiais, e a segunda, somente a pontuação dos portadores de necessidades especiais.
5. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
	O Concurso Público compreenderá as seguintes etapas:
a) Primeira etapa: consistirá de Prova Objetiva, de múltipla escolha, com uma
única alternativa correta, de caráter eliminatório e classificatório a ser aplicada para todos
os candidatos.
b) Segunda etapa: consistirá em exame médico pré-admissional. O candidato,
após a apresentação de todos os documentos solicitados no item 2.12.1 deste edital, deverá
apresentar todos os exames laboratoriais solicitados, os quais correrão às suas expensas.
5.1. DA PROVA OBJETIVA
5.1.1. A prova objetiva será realizada no dia 23 de agosto de 2015, em horário
e local a ser divulgado no Edital de Homologação das inscrições.
5.1.2. Os portões de acesso aos locais de realização da prova serão abertos
01 (uma) hora antes do início da prova, e fechados 15 (quinze) minutos antes do início da
prova, estando impedido de ingressar, por qualquer motivo, o candidato que chegar ao local
da prova após o horário estipulado para o fechamento dos portões.
5.1.3. A prova objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem)
pontos, devendo o candidato, para ser considerado aprovado, obter, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) do total de pontos previstos para a prova objetiva.
5.1.4. O candidato deverá comparecer ao local da prova munido com caneta
esferográfica de corpo transparente e de tinta azul ou preta, sendo imprescindível a
apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de
provas.
5.1.5. Será excluído do Concurso Público, por ato da Comissão Especial de
Concurso o candidato que cometer qualquer irregularidade constante do item 5.1.9 deste
edital.
5.1.6. Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto
do cartão de respostas, que será o único documento válido para efeito de correção da
prova.
5.1.6.1. Não serão computadas as questões não-assinaladas, assinaladas a lápis,
assim como as questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda
que legíveis.
5.1.6.2. O fiscal de sala entregará o Cartão de Respostas, o qual é personalizado
e deverá ser assinado e ter seus dados conferidos e, em hipótese alguma haverá substituição
do cartão de respostas em caso de erro ou rasura do candidato.
5.1.6.3. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva
para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para a correção. O
preenchimento do Cartão de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato e deverá
ser devidamente assinado e entregue ao fiscal de provas. Após a conclusão da sua prova,
o candidato poderá levar consigo o caderno de provas, sem limite de tempo para levar
consigo a sua prova.
5.1.6.4. Recomendamos aos candidatos que não levem telefones celulares ou
outros equipamentos eletrônicos, bem como, livros, anotações, boné e óculos escuros, pois
o Instituto Saber e a Prefeitura Municipal não se responsabilizam pela perda ou furto destes
e outros materiais, pois os mesmos não poderão ser utilizados durante a prova.
5.1.7. Durante a realização da prova, não será permitido tratar com descortesia
os fiscais de provas ou membros da Comissão Especial de Concurso.
5.1.8. Não será permitida durante a realização das provas objetivas o uso de
aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, walkman, notebook, receptor, gravador, tablet
e outros aparelhos eletrônicos). O descumprimento por parte do candidato de qualquer
determinação dos fiscais com relação à atitude a ser tomada com aparelhos eletrônicos
implicará a eliminação do candidato, caracterizando-o como tentativa de fraude. 5.1.9. O
candidato não poderá ausentar-se da sala durante a prova, a não ser momentaneamente,
em casos especiais, e na companhia de um fiscal de provas.
5.1.10. Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou
de pessoas estranhas ao Concurso Público nas dependências do local de aplicação da prova.
5.1.10.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização
das provas deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para esta finalidade
e que será responsável pela guarda da criança.
5.1.11. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização
da prova, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, importando a ausência na sua
eliminação do Concurso Público.
5.1.12. Não haverá, igualmente, realização de prova fora do horário ou do local
previamente marcado.
5.1.13. Os dois últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer
juntos na sala, sendo somente liberados após ter entregue o cartão resposta e assinar a folha
ata e o lacre dos envelopes que guardarão os cartões de respostas para correção.
5.1.14. O candidato que desejar interpor recurso contra alguma das questões,
poderá fazê-lo conforme item 7 deste Edital.
5.1.15. A prova escrita objetiva será composta de questões inéditas ou de
domínio público, cujo grau de dificuldade seja compatível com o nível de escolaridade
mínima exigida para cada cargo.
5.1.16. Durante a realização das provas, o candidato que prejudicar a
tranquilidade e o bom andamento do concurso será advertido e, em caso de reincidência,
eliminado do certame.
5.2. DA COMPOSIÇÃO DA PROVA OBJETIVA:
5.2.1. A prova objetiva será composta de 30 questões, abrangendo as seguintes
áreas de conhecimento:
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Quantidade de Questões peso individual

Língua portuguesa

06

3,0

Nota
18,00

Matemática

06

3,0

18,00

Conhecimentos gerais

08

3,0

24,00

Conhecimentos Específicos do cargo

10

4,0

Valor Máximo da prova

40,00
100,00

5.3. Dos ContEÚDos prograMátiCos
5.3.1. os conteúdos programáticos estão descritos no anexo i deste Edital e
serão disponibilizados aos candidatos no Diário oficial Eletrônico do Município de Castro,
mural da prefeitura Municipal de Castro e nos sites www.saber.srv.br e www.castro.pr.gov.
br.
6. Do rEsuLtaDo FinaL
6.1. os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com
a média final obtida.
6.2. serão considerados classificados, os candidatos com Média de Classificação
Final igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.
6.3. na classificação final, dentre candidatos com igual número de pontos,
serão fatores de preferência, na ordem de posicionamento:
a) idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste
Concurso, de acordo com o previsto no parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 10.741, de
01/10/2003 (Estatuto do idoso);
b) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos;
c) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos gerais;
d) Candidato que obtiver maior nota na prova de Língua portuguesa;
e) Candidato mais idoso;
f) Candidato com o maior número de filhos menores de idade.
7. Dos praZos para rECursos
7.1. o candidato poderá interpor recurso nos seguintes casos e prazos:
7.1.1. Com relação à homologação das inscrições, no prazo de 02 (dois) dias,
a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital de homologação das
inscrições.
7.1.2. Com relação à prova escrita (questões objetivas), no prazo de 02 (dois)
dias úteis a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do gabarito.
7.1.3. Com relação às incorreções ou irregularidades constatadas na execução
do concurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da ocorrência das mesmas.
7.2. o recurso deverá ser individual com a indicação da questão que o
candidato se julga prejudicado, deixando claro sua solicitação de alteração de resposta
ou anulação da questão, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com
citação das fontes de pesquisa, páginas de livros, nome dos autores, bibliografia específica,
entre outros, juntando cópia dos comprovantes, devendo o mesmo ser dirigido à Comissão
Especial de Concurso, entregue e protocolado na prefeitura Municipal de Castro.
7.3. será indeferido liminarmente o recurso que não estiver de acordo com
o item 7.2, 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 nesse
Edital.
7.4. se, da análise de recursos, resultar anulação de questões, essas serão
consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos. se resultar
alteração de gabarito, as provas de todos os candidatos serão corrigidas conforme essa
alteração e seu resultado final divulgado de acordo com esse novo gabarito.
7.5. os recursos indeferidos liminarmente não estão sujeitos à análise do
mérito, mesmo que devidamente fundamentados.
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10.3. os candidatos aprovados e convocados irão prestar serviços na jurisdição
territorial do município de Castro, podendo ser na sede, distritos, vilas e/ou localidades, de
acordo com as necessidades da administração do município.
10.4. a convocação para nomeação dar-se-á por Edital, publicado no Diário
oficial Eletrônico do município e outra forma que se julgar necessária.
10.4.1. os aprovados serão chamados única e exclusivamente para
preenchimento de vagas existentes, de acordo com a necessidade do serviço público
municipal.
10.5. Caso venha a mudar de endereço e telefones mencionados no ato da
inscrição do concurso, o candidato aprovado terá a responsabilidade de manter seus dados
cadastrais (endereços e telefone) atualizados, protocolando na prefeitura Municipal de
Castro.
10.6. o candidato nomeado terá estabilidade no cargo quando cumprir
os requisitos do estágio probatório previsto na Constituição Federal e no Estatuto dos
servidores públicos do Município de Castro, Estado do paraná.
10.7. o ato de inscrição implica na aceitação destas e demais condições do
presente Edital, em caso de classificação e nomeação, a observância do regime jurídico nele
indicado.
10.8. a verificação em qualquer época, de declaração falsa ou inexata de dados
constantes da ficha de inscrição, bem como a apresentação de documentos falsos ou a
prática de atos dolosos pelo candidato, importará na anulação de sua inscrição e de todos
os atos dela decorrentes, sem prejuízo de outros procedimentos legais.
10.9. os cartões resposta deste Concurso público serão arquivados pela
instituição responsável pela elaboração e correção das provas e serão mantidos pelo
período de seis (06) meses, findo o qual, serão incinerados.
10.10. o instituto saber não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e
apostilas referentes a este concurso.
11. Das DisposiÇÕEs Finais
11.1. a impugnação aos termos do presente edital poderá ocorrer até 03
(três) dias úteis antes da realização da prova escrita objetiva, não sendo aceita nenhuma
impugnação quanto às normas nele contidas, após esta data.
11.2. os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial de
Concurso, com auxílio da procuradoria jurídica do Município.
11.3. Fazem parte deste Edital o anexo i - Dos Conteúdos programáticos,
anexo ii - solicitação de isenção do pagamento da inscrição, anexo iii - requerimento
de reserva de Vagas - pnE e/ou provas Especiais, anexo iV - requerimento de recurso e
anexo V - Cronograma.
11.4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
prefeitura do Município de Castro, Estado do paraná, em 30 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal
AMARILDA ESTEFANUTO KMIEC
Presidente da Comissão Especial de Concurso Público

ANEXO I
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

8. Da VaLiDaDE Do ConCurso pÚBLiCo
8.1. o presente Concurso público terá validade por 02 (dois) anos a contar
da data de publicação da homologação do resultado final, prorrogável uma vez, por igual
período, a critério do poder Executivo Municipal.
8.2. a aprovação no Concurso público dentro do limite das vagas oferecidas,
assegurará ao candidato o direito à nomeação, ficando a concretização deste ato,
condicionado à observância das disposições legais pertinentes, da rigorosa ordem de
classificação, do prazo de validade do concurso e a necessidade do serviço público.

1. LÍngua portuguEsa
para os cargos que exijam como escolaridade mínima até o ensino fundamental:
interpretação de textos. ortografia oficial. Divisão silábica. uso de conectivos. Emprego
dos pronomes. pontuação. Conhecimentos básicos de concordância nominal e verbal.
para os cargos do ensino médio: interpretação de textos. ortografia oficial. Divisão silábica.
crase. Emprego das classes de palavras. pontuação. Concordância nominal e verbal.
regência nominal e verbal. significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e
parônimos. sintaxe da oração e do período. redação de correspondências oficiais.

9. Da CoorDEnaÇÃo gEraL Do ConCurso
9.1. a Coordenação geral do Concurso estará a cargo do instituto superior de
Educação, tecnologia e pesquisas saBEr, vencedor da Licitação na modalidade tomada de
preços - tipo técnica e preço, através de seus departamentos competentes, a quem caberá
os trabalhos de recebimento e homologação das inscrições, conferência de documentos,
confecção de editais, elaboração das provas através de sua Banca Examinadora, aplicação,
fiscalização, coordenação e demais atos pertinentes a aplicação das provas, durante todo o
processamento de Concurso.
9.2. não poderão participar do Concurso público, os membros da Comissão
organizadora do Concurso e os profissionais responsáveis pela elaboração das provas
escritas objetivas, assim como seus parentes consanguíneos ou por afinidade, em linha reta
ou colateral, até terceiro grau.

2. MatEMátiCa
para os cargos que exijam como escolaridade mínima até o ensino fundamental: operações
com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. sistema legal de unidades de
medida no Brasil. perímetro e área das principais figuras geométricas planas. regra de
três simples. razão e proporção. porcentagem e juros simples. análise e interpretação de
gráficos e tabelas.
para os cargos do ensino médio: operações com números inteiros, fracionários e decimais.
Conjuntos. sistema legal de unidades de medida no Brasil. perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. regra de três simples e composta. razão e proporção.
porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. sistema de equações. relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. análise e interpretação de gráficos e
tabelas.

10. Das DisposiÇÕEs gErais
10.1. se aprovado e convocado, o candidato deverá, por ocasião da posse,
apresentar todos os documentos exigidos pelo presente Edital bem como outros que
lhe forem solicitados no Edital de Convocação, acarretando, o descumprimento deste
requisito, na perda do direito a vaga e consequente não nomeação.
10.2. para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito a aprovação
em exame médico pré-admissional e apresentação dos documentos legais que lhe forem
exigidos.

3. ConhECiMEntos gErais para toDos os Cargos
principais aspectos geográficos, históricos, sociais, políticos e econômicos do Mundo, Brasil,
do Estado do paraná e do Município de Castro. Ecologia e Meio ambiente.
4. ConhECiMEntos EspECÍFiCos
CuiDaDor soCiaL: Estatuto da Criança e do adolescente. ECa. Lei n.º 8.069/90;
Lei orgânica de assistência social. Loas. Lei n.º 8.742/93. sistema Único da assistência
social. suas.Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011 que altera a Loas e dispõe sobre a
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organização da Assistência Social. Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para
Crianças e Adolescentes. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social. NOB/SUAS (2005).
ORIENTADOR SOCIAL: Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA. Lei n.º 8.069/90;
Noções sobre o Plano Nacional de Promoção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2006); Lei Orgânica de Assistência
Social. LOAS. Lei n.º 8.742/93. Sistema Único da Assistência Social. SUAS.Lei Nº 12.435,
de 6 de julho de 2011 que altera a LOAS e dispõe sobre a organização da Assistência Social.
Orientações Técnicas Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Orientações
Técnicas Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS); Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social. NOB/SUAS (2005).
MOTORISTAS: Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção.
Noções elementares de mecânica (veículos e tratores). Conservação e manutenção de
veículos. Novo código de trânsito brasileiro. Infrações e penalidades. Normas gerais de
circulação e conduta. Habilitação. Direção defensiva e preventiva. Sinalização de trânsito.
Noções de segurança no trabalho. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros socorros.
Atendimento a acidentes de trânsito.

Castro, _____ de ___________________ de 2015.
_______________________________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO IV
REQUERIMENTO DE RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome:
Inscrição:

R.G.:

Cargo Pretendido:

Fone:

À Comissão Organizadora do Concurso Público / Instituto Saber
ANEXO II
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO
OBS: Para solicitar a isenção da taxa, é necessário que o candidato efetue a sua inscrição
no Concurso.

O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A :
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO:

Nome do candidato:
Registro Geral (RG): Órgão expedidor: CPF:
E-mail:

Telefone: ( )

Cargo pretendido: Nº de Inscrição no concurso:
Número de Identificação Social. NIS (atribuído pelo CadÚnico):

Solicito isenção da taxa de inscrição no Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2015
e declaro que:
a) Estou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico),
de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
b) Sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 2007.
_________________, _____ de ________________ de 2015.
Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas. Estou ciente de
que poderei ser responsabilizado criminalmente, caso as informações aqui prestadas não
correspondam à verdade.
_______ de ___________________________ de 2015.

_________________________________________________
Assinatura

___________________________________
Assinatura do Candidato
INSTRUÇÕES:
Somente serão analisados pela Comissão Organizadora os recursos protocolados dentro
dos prazos previstos e formulados de acordo com as normas estabelecidas no Edital de
Abertura;
No caso de recurso às questões da prova escrita este deverá apresentar argumentação
lógica e consistente, devendo, ainda, estar acompanhado de cópia da bibliografia pesquisada
para fundamentação.

ANEXO V
PREVISÃO DE CRONOGRAMA

Para uso exclusivo da Comissão de Concurso
Castro, ______/ ______/ 2015, ( ) Deferido ( ) Indeferido
Assinatura do Presidente da Comissão de Concurso:____________________________

ANEXO III
REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E/OU CONDIÇÕES ESPECIAIS
PARA REALIZAÇÃO DA PROVA

ETAPA OU ATIVIDADE

DATAS

Publicação do Edital

01/07/2015

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição

01/07 a 09/07/2015

Publicação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição

16/07/2015

Período de Inscrição

01/07 a 23/07/2015

Último dia para pagamento do boleto bancário

24/07/2015

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos
04/08/2015
locais para realização das provas objetivas.
Prazo para recurso quanto à homologação das inscrições

05 e 06/08/2015

Data Provável da Prova Objetiva, prática e títulos.

23/08/2015

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva

23/08/2015 às 21 horas

À COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome:
Inscrição:			
Documento:
Cargo Pretendido:		
Fone:

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar

24 e 25/08/2015

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

Homologação do resultado final

Necessita condições especiais para realização da(s) prova(s)?
( ) Não ( ) Sim
Em caso positivo, especificar:

Publicação do resultado final da prova objetiva, do gabarito oficial,
01/09/2015
prova prática e títulos.
Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da
02 e 03/09/2015
prova objetiva, prática e títulos.
08/09/2015
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ANEXO VI
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Cuidador Social
o cargo de “Cuidador social” compreende o trabalho em unidade de acolhimento
institucional para crianças e adolescentes - “Casa Lar”, em escala de revezamento 12x36
horas, com turnos em período diurno, noturno, feriados e final de semana.
sÍntEsE Das atriBuiÇÕEs: Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para
a vida diária e instrumentais de autonomia e participação social dos usuários do sistema
Único de assistência social, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as
dimensões individuais e coletivas
atriBuiÇÕEs:
atividades para o acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e autoestima
dos usuários; atuar na recepção dos usuários possibilitando uma ambiência acolhedora;
identificar as necessidades e demandas dos usuários; apoiar os usuários no planejamento
e organização de sua rotina diária; apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como
organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos; apoiar e monitorar os
usuários nas atividades de higiene, organização, alimentação e lazer; apoiar e acompanhar os
usuários em atividades externas; desenvolver atividades recreativas e lúdicas; potencializar
a convivência familiar e comunitária; estabelecer e, ou, potencializar vínculos entre os
usuários, profissionais e familiares; apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e
acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do
trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre
outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; contribuir para
a melhoria da atenção prestada aos membros das famílias em situação de dependência;
apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os membros das famílias; contribuir para
o reconhecimento de direitos e o desenvolvimento integral do grupo familiar; apoiar famílias
que possuem, dentre os seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio
da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivência familiar; participar das
reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de
trabalho e resultado.
Orientador Social
sÍntEsE Das atriBuiÇÕEs: Desempenhar funções de apoio ao provimento dos serviços,
programas, projetos e benefícios, transferência de renda e ao CadÚnico, diretamente
relacionadas às finalidades do sistema Único de assistência social - suas.
atriBuiÇÕEs:
i. desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à
atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de
vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função
protetiva da família;
ii. desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção
da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes
formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em
consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais;
iii. assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social;
iV. apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;
V. atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;
Vi. apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando
a privacidade das informações;
Vii. apoiar e participar no planejamento das ações;
Viii. organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência
nas unidades e/ou, na comunidade;
iX. acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
X. apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e/ou, na
comunidade;
Xi. apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência
para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e/ou, pessoal, violação de
direitos e divulgação das ações das unidades socioassistenciais;
Xii. apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;
Xiii. apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de
trabalho;
XiV. apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe
com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento
do plano de acompanhamento individual e/ou, familiar;
XV. apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas,
projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação
com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo
para o usufruto de direitos sociais;
XVi. apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;
XVii. apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;
XViii. participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de
processos, fluxos de trabalho e resultado;
XiX. desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos
familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social
vivenciadas;
XX. apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de
condicionalidades;
XXi. informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de
acesso e participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e
projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;
XXii. acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio
de registros periódicos;
XXiii. apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas.

Motorista
sÍntEsE Das atriBuiÇÕEs: atividade de natureza repetitiva, relativa à condução e
conservação de veículos destinado ao transporte de passageiros e cargas.
atriBuiÇÕEs:
Dirigir e manobrar veículos pequenos, porte médio, caminhões ou ônibus e transportar
pessoas, cargas ou valores. realizar verificações e manutenções básicas do veículo utilizando
equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de
navegação e outros. Efetuar pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades,
utilizar-se de capacidades comunicativas, fazer a limpeza dos veículos. trabalhar seguindo
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. realizar o registro
de saídas e chegadas do veículo, registrando em ficha própria os horários, quilometragem,
percurso realizado e usuário(s) para fins de controle. Verificar nível de óleo, água, filtros e a
limpeza dos mesmos. orientar e auxiliar no carregamento e descarregamento de materiais.
transportar pacientes, inclusive com doenças infectocontagiosas, funcionários, material
de laboratório. auxiliar na entrada e retirada de pacientes no veículo. transportar alunos,
professores, material escolar. auxiliar na entrada e saída de alunos do veículo.

EDitais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 153/2015
o secretário Municipal de gestão pública, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na secretaria Municipal de Esporte
do município, observado o disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso iV, da Lei
responsabilidade Fiscal,
ConVoCa
noME

Cargo

CLassiFiCaÇÃo

Vanesa Maria Dias de Lima

auxiliar de serviços

124ª

Candidato(s) aprovado(s) no Concurso público – Edital nº 02/2011 – a
comparecer até o dia 13 de julho de 2015, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00
às 17:00 horas, no Departamento de recursos humanos da prefeitura Municipal de
Castro, sito à praça pedro Kaled nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a
documentação exigida e agendar o exame médico admissional.
o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
concurso.
Departamento de recursos humanos, 29 de junho de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-8 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

EDITAL DE ESTAGIÁRIOS Nº 29/2015
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA SELEÇÃO INTERNA DE
ESTAGIÁRIOS ABERTA PELO EDITAL Nº 01/2014
o secretário de gestão pública, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas, torna pÚBLiCo para conhecimento dos interessados o resultado da 33ª
seleção interna dos estagiários, de conformidade com o Edital de abertura nº 01/2014 –
seleção para Estagiários de nível Médio e superior, conforme segue:
Zona ruraL- guararEMa- Ensino MÉDio
CLassiFiCaÇÃo

noME

NOTA

1º

FranCiELE souZa aLVEs

8,8

2º

EVErton josE BarrEto

8,2

Zona urBana - pEDagogia
CLassiFiCaÇÃo

noME

NOTA

1º

LEtiCY annE paLhano

8,3
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Zona urBana - EDuCaÇÃo FÍsiCa

DECRETOS

CLassiFiCaÇÃo

noME

NOTA

1º

EMManuELLE Do nasCiMEnto Fanha

7,6

2º

DaFini Batista DE anDraDE

7,0

3º

tatianE nasCiMEnto FagunDEs aLVEs

6,9

Zona urBana - sErViÇo soCiaL

DECRETO Nº 509/2015

CLassiFiCaÇÃo

noME

NOTA

1º

isaBELE DE Cassia KaKiMoto iarosinsKi

8,5

Zona urBana - CiEnCias BioLÓgiCas
CLassiFiCaÇÃo

noME

NOTA

1º

aLEssanDra KotLEsKi goLtZ

8,9

Castro, 29 de junho de 2015

o prEFEito MuniCipaL DE Castro, EstaDo Do paraná, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em Concurso público nº 02/2011, classificação
03° lugar, no cargo de professor – Zona rural – p3-000, o disposto no plano de Carreira,
Cargos e salários, resolve:
art. 1º - noMEar Cintia Do roCio jELE MaChaDo, portadora do CpF/
MF n° 032.730.109-08 e Ci/rg n° 7.122.193-8, para o cargo de professor – Zona rual –
p3-000, com carga horária de vinte horas semanais, lotando-a na secretaria Municipal de
Educação.
art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Edifício da prefeitura Municipal de Castro, 30 de junho de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-0 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL Nº 37/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

DECRETO Nº 510/2015

o secretário de gestão pública, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas, e tendo em vista a necessidade de suprir vagas de estágio nas secretarias
Municipais do Município de Castro.

o prEFEito MuniCipaL DE Castro, EstaDo Do paraná, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em Concurso público nº 02/2011, classificação
41° lugar, no cargo de preparador de alimentos, o disposto no plano de Carreira, Cargos e
salários, resolve:

ConVoCa

art. 1º - noMEar ELga LuiZa Martins, portadora do CpF/MF n°
529.849.749-72 e Ci/rg n° 6.957.747-4, para o cargo de preparador de alimentos, com
carga horária de quarenta horas semanais, lotando-a na secretaria Municipal de Educação.

Zona urBana
CLassiFiCaÇÃo

noME

CURSO

1º

aLEssanDra KotLEsKi goLtZ

CiÊnCias BioLogiCas

art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Edifício da prefeitura Municipal de Castro, 30 de junho de 2015.

Zona urBana
CLassiFiCaÇÃo

noME

CURSO

1º

LEtiCY annE paLhano

pEDagogia

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Zona urBana
CLassiFiCaÇÃo
1º

noME

CURSO

DECRETO Nº 511/2015

isaBELLE DE Cassia KaKiMoto iarosinsKi sErViÇo soCiaL

suMuLa: aBrE CrÉDito aDiCionaL
supLEMEntar no VaLor DE r$ 45.000,00
(QurEnta E CinCo MiL rEais).

Zona ruraL - guararEMa
CLassiFiCaÇÃo

noME

CURSO

1º

FranCiELE souZa aLVEs

Ensino MÉDio

2º

EVErton josE BarrEto

Ensino MÉDio

Candidatos aprovados na 33ª seleção interna dos Estagiários – Edital 29/2015,
a comparecer até o dia 03 de julho de 2015 no horário das 8:30 às 11:30 e das 13:00 às
17:00 horas no Departamento de recursos humanos da prefeitura Municipal de Castro,
sito à praça pedro Kaled, 22 para confirmar a aceitação da vaga.
o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação na referida
seleção interna.
Castro,29 de junho de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-0 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

o prEFEito MuniCipaL DE Castro, EstaDo Do paraná, no uso
DE suas atriBuiÇÕEs LEgais E ConForME autoriZaÇÃo ContiDa na LEi nº
3034/2014 de 17/12/2014,
D E C r E t a:
art. 1º - FiCa aBErto ao orÇaMEnto gEraL Do MuniCÍpio DE
Castro, EstaDo Do paraná, para o EXErCÍCio DE 2015, CrÉDito aDiCionaL
supLEMEntar no VaLor DE r$ 45.000,00 (QuarEnta E CinCo MiL rEais),
para rEForÇo na sEguintE DotaÇÃo orÇaMEntária:
05 - sECrEtaria MuniCipaL DE gEstÃo pÚBLiCa
05.008 – supErintEnDÊnCia DE rECursos huManos, patriMÔnio E sErViÇos
pÚBLiCos
04.122.0004.2076 – ManutEnÇÃo Dos CEMitÉrios MuniCipais
4.4.90.61.00.00 – aQuisiÇÃo DE iMÓVEis
00000 – rECursos orDinarios(LiV) – EXErCiCios antEriorEs
r$
45.000,00
totaL Da supLEMEntaÇÃo

r$

45.000,00

art. 2º - para CoBErtura Do CrÉDito aDiCionaL supLEMEntar,
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DE ConForMiDaDE CoM o art.1º DEstE DECrEto, sErá utiLiZaDo o
supEraVit FinanCEiro - rECursos nÃo VinCuLaDos Do EXErCÍCio DE 2014,
rELatiVo aos rECursos LiVrEs.
art. 3º - EstE DECrEto Entrará EM Vigor na Data DE sua
puBLiCaÇÃo, rEVogaDas as DisposiÇÕEs EM Contrário.
EDiFÍCio Da prEFEitura MuniCipaL DE Castro, EM 30 DE junho
DE 2015.

CinCo CEntaVos), para rEForÇo na sEguintE DotaÇÃo orÇaMEntária:
20 – sECrEtaria MuniCipaL Da FaMÍLia E DEsEnVoLViMEnto soCiaL
20.003 – FunDo MuniCipaL Da assistÊnCia soCiaL
08.244.0013.2056 – ManutEnÇÃo Dos CEntros DE rEFErÊnCia DE assistÊnCia
soCiaL 3.3.90.30.00.00 – MatEriaL DE ConsuMo
00826 – ConVÊnio prograMa Minha Casa Minha ViDa - pMCMV-Far/
Conjunto haBitaCionaL aLVoraDa i – EXErCÍCio CorrEntE
r$
130,85
totaL Da supLEMEntaÇÃo

r$

130,85

art. 2º - para CoBErtura Do CrÉDito aDiCionaL supLEMEntar,
DE ConForMiDaDE CoM o art.1º DEstE DECrEto, sErá utiLiZaDo o EXCEsso
DE arrECaDaÇÃo - rECursos VinCuLaDos, rELatiVo ao ConVÊnio
prograMa Minha Casa Minha ViDa - pMCMV-Far/Conjunto haBitaCionaL
aLVoraDa i, CELEBraDo CoM o MinistÉrio Do DEsEnVoLViMEnto soCiaL
E CoMBatE À FoME/FunDo naCionaL DE assitÊnCia soCiaL-Fnas, por
intErMÉDio Da CaiXa EConoMiCa FEDEraL.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 512/2015
suMuLa: aBrE CrÉDito aDiCionaL
supLEMEntar no VaLor DE r$ 160,75
(CEnto E sEssEnta rEais E sEtEnta E
CinCo CEntaVos).

art. 3º - EstE DECrEto Entrará EM Vigor na Data DE sua
puBLiCaÇÃo, rEVogaDas as DisposiÇÕEs EM Contrário.
EDiFÍCio Da prEFEitura MuniCipaL DE Castro, EM 30 DE junho
DE 2015.

o prEFEito MuniCipaL DE Castro, EstaDo Do paraná, no uso
DE suas atriBuiÇÕEs LEgais E ConForME autoriZaÇÃo ContiDa na LEi nº
3034/2014 de 17/12/2014,
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

D E C r E t a:
art. 1º - FiCa aBErto ao orÇaMEnto gEraL Do MuniCÍpio DE
Castro, EstaDo Do paraná, para o EXErCÍCio DE 2015, CrÉDito aDiCionaL
supLEMEntar no VaLor DE r$ 160,75 (CEnto E sEssEnta rEais E sEtEnta E
CinCo CEntaVos), para rEForÇo na sEguintE DotaÇÃo orÇaMEntária:
20 – sECrEtaria MuniCipaL Da FaMÍLia E DEsEnVoLViMEnto soCiaL
20.003 – FunDo MuniCipaL Da assistÊnCia soCiaL
08.244.0013.2056 – ManutEnÇÃo Dos CEntros DE rEFErÊnCia DE assistÊnCia
soCiaL 3.3.90.30.00.00 – MatEriaL DE ConsuMo
00827 – ConVÊnio prograMa Minha Casa Minha ViDa - pMCMV-Far/
Conjunto haBitaCionaL aLVoraDa ii – EXErCÍCio CorrEntE
r$
160,75
totaL Da supLEMEntaÇÃo

r$

160,75

art. 2º - para CoBErtura Do CrÉDito aDiCionaL supLEMEntar,
DE ConForMiDaDE CoM o art.1º DEstE DECrEto, sErá utiLiZaDo o EXCEsso
DE arrECaDaÇÃo - rECursos VinCuLaDos, rELatiVo ao ConVÊnio
prograMa Minha Casa Minha ViDa - pMCMV-Far/Conjunto haBitaCionaL
aLVoraDa ii, CELEBraDo CoM o MinistÉrio Do DEsEnVoLViMEnto soCiaL
E CoMBatE À FoME/FunDo naCionaL DE assitÊnCia soCiaL-Fnas, por
intErMÉDio Da CaiXa EConoMiCa FEDEraL.
art. 3º - EstE DECrEto Entrará EM Vigor na Data DE sua
puBLiCaÇÃo, rEVogaDas as DisposiÇÕEs EM Contrário.
EDiFÍCio Da prEFEitura MuniCipaL DE Castro, EM 30 DE junho
DE 2015.

portarias

PORTARIA Nº 634/2015
o prEFEito MuniCipaL DE Castro, EstaDo Do paraná, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da Lei nº 2287/2011, que regulamenta o plano de Cargos e salários do Magistério
público Municipal, resolve:
art. 1° rEguLariZar a ConCEssÃo DE proMoÇÃo por
MErECiMEnto proFissionaL a servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
fevereiro/2015, como a seguir se descreve:
CLassE p3 101
DEnisE roCha Da siLVa CarVaLho goMEs

593648-0

art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da prefeitura Municipal de Castro, 30 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 513/2015
suMuLa: aBrE
CrÉDito
aDiCionaL
supLEMEntar no VaLor DE r$ 130,85
(CEnto E trinta rEais E oitEnta E
CinCo CEntaVos).
o prEFEito MuniCipaL DE Castro, EstaDo Do paraná, no uso
DE suas atriBuiÇÕEs LEgais E ConForME autoriZaÇÃo ContiDa na LEi nº
3034/2014 de 17/12/2014,
D E C r E t a:
art. 1º - FiCa aBErto ao orÇaMEnto gEraL Do MuniCÍpio DE
Castro, EstaDo Do paraná, para o EXErCÍCio DE 2015, CrÉDito aDiCionaL
supLEMEntar no VaLor DE r$ 130,85 (CEnto E trinta rEais E oitEnta E

PORTARIA Nº 635/2015
o prEFEito MuniCipaL DE Castro, EstaDo Do paraná, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da Lei nº 2287/2011, que regulamenta o plano de Cargos e salários do Magistério
público Municipal, resolve:
art. 1° rEguLariZar a ConCEssÃo DE proMoÇÃo por
MErECiMEnto proFissionaL a servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
fevereiro/2015, como a seguir se descreve:
CLassE p3 101
CLauDia CorrEia LEitE

25488-1

art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
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disposições em contrário.
PORTARIA Nº 640/2015
Edifício da prefeitura Municipal de Castro, 30 de junho de 2015.
o prEFEito MuniCipaL DE Castro, EstaDo Do paraná, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do Estatuto dos servidores
Municipais – da Lei Complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° ConCEDEr licença especial remunerada à servidora Maria
rosEniLDa DE oLiVEira, Matrícula nº 27758-0 lotada na secretaria Municipal de
Educação, no período de 20 de junho de 2015 a 19 de setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PORTARIA Nº 637/2015
o prEFEito MuniCipaL DE Castro, EstaDo Do paraná, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da Lei nº 2287/2011, que regulamenta o plano de Cargos e salários do Magistério
público Municipal, resolve:
art. 1° rEguLariZar a ConCEssÃo DE proMoÇÃo por
MErECiMEnto proFissionaL a servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
fevereiro/2015, como a seguir se descreve:
CLassE p3 101
angELita MarChEL DE souZa

23868-1

art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Edifício da prefeitura Municipal de Castro, 30 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 641/2015
o prEFEito MuniCipaL DE Castro, EstaDo Do paraná, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do Estatuto dos servidores
Municipais – da Lei Complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:

Edifício da prefeitura Municipal de Castro, 30 de junho de 2015.
art. 1° ConCEDEr licença especial remunerada ao servidor antonio
CaLMon DE LiMa, Matrícula nº 16969-1 lotado na secretaria Municipal de agricultura,
abastecimento e agronegócio, no período de 29 de junho de 2015 a 28 de setembro de
2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da prefeitura Municipal de Castro, 30 de junho de 2015.

PORTARIA Nº 638/2015
o prEFEito MuniCipaL DE Castro, EstaDo Do paraná, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do Estatuto dos servidores
Municipais – da Lei Complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1° ConCEDEr licença especial remunerada à servidora Eni aparECiDa
pEDroso Da siLVa, Matrícula nº 6467-0 lotada na secretaria Municipal de Educação, no
período de 02 de maio de 2015 a 01 de junho de 2015.

PORTARIA Nº 642/2015

art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

o prEFEito MuniCipaL DE Castro, EstaDo Do paraná, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do Estatuto dos servidores
Municipais – da Lei Complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:

Edifício da prefeitura Municipal de Castro, 30 de junho de 2015.
art. 1° ConCEDEr licença especial remunerada à servidora sELMa
aparECiDa MarQuEs, Matrícula nº 30503-0 lotada na secretaria Municipal de saúde, no
período de 22 de junho de 2015 a 21 de julho de 2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da prefeitura Municipal de Castro, 30 de junho de 2015.

PORTARIA Nº 639/2015
o prEFEito MuniCipaL DE Castro, EstaDo Do paraná, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do Estatuto dos servidores
Municipais – da Lei Complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1° ConCEDEr licença especial remunerada à servidora josEanE
Biassio BarBosa, Matrícula nº 5630-0 lotada na secretaria Municipal de Educação, no
período de 03 de junho de 2015 a 02 de julho de 2015.

PORTARIA Nº 643/2015

art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da prefeitura Municipal de Castro, 30 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o prEFEito MuniCipaL DE Castro - EstaDo Do paraná, no uso
de suas atribuições, considerando o instruído e deferido no processo administrativo nº
10447/2015, e as disposições do Estatuto dos servidores Municipais – Lei Complementar
nº 13/2007 e suas alterações, e as disposições do Decreto nº 498/2009, resolve:
art. 1° - ConCEDEr licença por motivo de doença em pessoa da família, a
servidora siLVana DE souZa, Matrícula n° 25410-1 - 2º concurso, lotada na secretaria
Municipal de Educação, no período de 15 de junho de 2015 a 03 de julho de 2015, nos
termos do art. 80 da Lei Complementar nº 13/2007 e suas alterações, sem prejuízo de seus
vencimentos.
art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
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disposições em contrário.
Edifício da prefeitura Municipal de Castro - pr, em 30 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N° 644/2015

02

09/06/2015

FnDE/prograMa MErEnDa EsCoLar – prE
- EsCoLa

03

09/06/2015

FnDE/prograMa MErEnDa EsCoLar – aEE

04

09/06/2015

FnDE/prograMa MErEnDa EsCoLar - Eja

654,00

05

09/06/2015

FnDE/prograMa MErEnDa EsCoLar – CrEChE

16.760,00

06

09/06/2015

FnDE/prograMa naCionaL DE aLiMEntaÇÃo
EsCoLar – Mais EDuCaÇÃo – FunDaMEntaL

1.536,00

07

09/06/2015

FnDE/pnatE – transportE EsCoLar - inFantiL

1.234,24

08

09/06/2015

FnDE/pnatE – transportE EsCoLar - MÉDio

10.796,05

09

09/06/2015

FnDE/pnatE – transportE EsCoLar –
FunDaMEntaL

45.156,16

o prEFEito MuniCipaL DE Castro, EstaDo Do paraná, no uso de
suas atribuições, considerando o erro contido no caput do art. 1º da portaria nº 481/2015
de 26 de maio de 2015, resolve:
art. 1° rEtiFiCar o erro.
onde consta:
“...19 de fevereiro de 2015 a 20 de março de 2015”.

art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a
portaria 561/2015 e disposições em contrário.

700,00

EDitaL nº. 046/2015 - sMFa
01

10/06/2015

Fnas/ FMaspaCi-asiLo

3.400,00

02

10/06/2015

Fnas/ FMaspaCi-asiLo

3.400,00

10/06/2014

Fnas/FMas-sErViÇo DE aCoLhiMEnto
instituCionaL Casa Lar

5.000,00

04

10/06/2014

Fnas/FMas-sErViÇo DE aCoLhiMEnto
instituCionaL Casa Lar

5.000,00

05

10/06/2015

Fnas/ FMasptMC-apaE

1.332,39

06

10/06/2015

Fnas/ FMasptMC-apaE

1.332,39

03

Considerar:
“...19 de fevereiro de 2015 a 18 de abril de 2015”.

18.790,00

EDitaL nº. 047/2015 - sMFa

Edifício da prefeitura Municipal de Castro, 30 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

01

15/06/2015 Fns – paB FiXo

146.494,83

02

15/06/2015 Fns - tEto MuniCipaL LiMitE upa – po 00098585

300.000,00

03

15/06/2015 Fns – tEto MuniCipaL rEDE saÚDE MEntaL (rsME)

04

15/06/2015 Fns – tEto MuniCipaL Da MÉDia E aLta
CoMpLEXiDaDE aMBuLatoriaL E hospitaLar

28.305,00
5.100,00

EDitaL nº. 048/2015 - sMFa

ConsoLiDaÇÃo Dos EDitais - junho/2015

01

17/06/2015

FnDE/QsE – saLario EDuCaÇÃo

180.410,87

EDitaL nº. 049/2015 - sMFa
01

CONSOLIDAÇÃO DOS EDITAIS Nº 06/2015 - SMFA
o prefeito Municipal de Castro, no uso de suas atribuições, de conformidade
ao que determina a Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, artigo 2º faz saber a
todos quantos virem e haja de pertencer o conhecimento deste edital que a prefeitura
Municipal de Castro obteve, de entidade da administração Federal, durante o mes de junho
de 2015 de acordo com os Editais números: 42/2015, 43/2015, 44/2015, 45/2015, 46/2015,
47/2015, 48/2015, 49/2015, 50/2015 e 51/2015 publicados no Mural do paço Municipal a
liberação dos seguintes recursos:
EDitaL nº. 042/2015 - sMFa
01

02/06/2015

02

02/06/2015

Fns/nuCLEos DE apoio a saÚDE Da FaMÍLia – nasF 20.000,00
Fns/saÚDE Da FaMÍLia – sF

105.995,00

23/06/2015

Fnas/FMasigDBF

17.091,53

02

23/06/2015

apsus – prograMa DE QuaLiFiCaÇÃo Da
atEnÇÃo priMária À saÚDE

12.580,00

03

23/06/2015

apsus – prograMa DE QuaLiFiCaÇÃo Da
atEnÇÃo priMária À saÚDE

12.580,00

EDitaL nº. 050/2015 - sMFa
01

24/06/2015

apsus – prograMa DE QuaLiFiCaÇÃo Da
atEnÇÃo priMária À saÚDE

13.080,00

02

24/06/2015

apsus – prograMa DE QuaLiFiCaÇÃo Da
atEnÇÃo priMária À saÚDE

13.080,00

03

24/06/2015

apsus – prograMa DE QuaLiFiCaÇÃo Da
atEnÇÃo priMária À saÚDE

13.080,00

04

24/06/2015

apsus – prograMa DE QuaLiFiCaÇÃo Da
atEnÇÃo priMária À saÚDE

13.080,00

03

02/06/2015

Fns/saÚDE BuCaL – sB

40.920,00

04

02/06/2015

Fns – prograMa DE MELhoria Do aCEsso E Da
QuaLiDaDE – pMaQ (raB-pMaQ-sM)

75.700,00

05

24/06/2015

apsus – prograMa DE QuaLiFiCaÇÃo Da
atEnÇÃo priMária À saÚDE

13.080,00

05

02/06/2015

Fns/agEntEs CoMunitá rios DE saÚDE – aCs

109.512,00

06

24/06/2015

Fns/inCEntiVo EstaDuaL - QuiLoMBoLa

5.400,00

06

02/06/2015

Fns/sErViÇos DE atEnDiMEnto MoVEL Às
urgÊnCias- saMu 192 (MaC) –MuniCipaL

12.500,00

07

24/06/2015

Fns/inCEntiVo EstaDuaL - QuiLoMBoLa

5.400,00

24/06/2015

Fns/inCEntiVo EstaDuaL - QuiLoMBoLa

5.400,00

07

02/06/2015

Fns/CEo – CEntro DE EspECiaLiDaDEs
oDontoLÓgiCas – MuniCipaL

08

13.200,00

09

24/06/2015

Fns/inCEntiVo EstaDuaL - QuiLoMBoLa

5.400,00

10

24/06/2015

Fns/iVigia sus

30.075,19

02/06/2015

Fns/sErViÇos DE atEnDiMEnto MoVEL Às
urgÊnCias saMu 192 (rau-saMu) – MuniCipaL

625,00

11

24/06/2015

Fns/iVigia sus

30.075,19

08

EDitaL nº. 051/2015 - sMFa

EDitaL nº. 043/2015 - sMFa
01

03/06/2015

02

03/06/2015

Fnas/FMasigDBF

17.053,24

apsus – prograMa DE QuaLiFiCaÇÃo Da atEnÇÃo
priMária À saÚDE
13.080,00

EDitaL nº. 044/2015 - sMFa
01 05/06/2015

Fnas/FMasigDBF

17.032,62

02 05/06/2015

Fns – piso FiXo DE VigiLÂnCia sanitária – partE
anVisa

714,47

03 05/06/2015 Fns/piso FiXo DE VigiLÂnCia sanitária partE - Fns

09/06/2015

FnDE/prograMa MErEnDa EsCoLar –
FunDaMEntaL

24/06/2015

apsus – prograMa DE QuaLiFiCaÇÃo Da
atEnÇÃo priMária À saÚDE

E, para que não seja alegado desconhecimento, todos os dados descritos estão
disponíveis no prédio do paço Municipal, setor de contabilidade, para conferência
Castro, 30 de junho de 2015.

42.048,00

13.080,00

De forma especial fica consignado ciência/conhecimento, da obtenção dos
benefícios supracitados, especialmente os partidos e ou agremiações políticas, os sindicatos
de trabalhadores e as Entidades Empresariais, estas congregadas pelo CDL – Câmara de
Dirigentes Lojistas de Castro e a Câmara Municipal de Castro.

2.808,23

EDitaL nº. 045/2015 - sMFa
01

01

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

361

711

381

381

551

381

42/2015

43/2015

44/2015

45/2015

46/2015

CARGO

TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

TÉCNICO EM
ÁUDIO E VÍDEO

MOTORISTA

MOTORISTA

VEREADORA

MOTORISTA

BENEFICIÁRIO

BRUNO
EDUARDO DE
OLIVEIRA

FLÁVIO JOSÉ
DOMINGUES

PAULO RICARDO
MARTINS

PAULO RICARDO
MARTINS

MARIA DE
FÁTIMA BARTH
ANTÃO CASTRO

PAULO RICARDO
MARTINS

CURITIBA,
PARANÁ

CURITIBA,
PARANÁ

CURITIBA,
PARANÁ

CURITIBA,
PARANÁ

CURITIBA,
PARANÁ

CURITIBA,
PARANÁ

DESTINO

09/06/2015
A
11/06/2015

PARTICIPAÇÃO NO CURSO
"CAPACITAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DE
PREGOEIRO E EQUIPE DE
APOIO"

BUSCAR A VEREADORA
MARIA DE FÁTIMA BARTH
ANTÃO CASTRO

15/06/2015

15/06/2015

11/06/2015

09/06/2015

09/06/2015
A
11/06/2015

PARTICIPAÇÃO NO CURSO
"CAPACITAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DE
PREGOEIRO E EQUIPE DE
APOIO"

LEVAR SERVIDORES PARA
PARTICIPAÇÃO NO CURSO
"CAPACITAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DE
PREGOEIRO E EQUIPE DE
APOIO"
BUSCAR SERVIDORES
PARTICIPANTES DO CURSO
"CAPACITAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DE
PREGOEIRO E EQUIPE DE
APOIO"
REUNIÃO NA SECRETARIA
ESTADUAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COM PASSAGEM AO TCE/PR

PERÍODO

EVENTO

01

01

01

01

01

01

00

00

00

00

02

02

QUANTIDADE
QUANTIDADE
(SEM PERNOITE) (COM PERNOITE)

R$ 80,00

R$ 120,00

R$ 80,00

R$ 80,00

R$ 480,00

R$ 480,00

VALOR TOTAL

Município de Castro

41/2015

N° DA
SOLICITAÇÃO MATRÍCULA
DE DIÁRIA

DIÁRIAS PAGAS CONFORME LEI N° 2927/2014
PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO do

atos oficiais - EXECUtivo / LEGISLATIVO
Prefeitura Municipal de Castro - 30 DE junho DE 2015 - 841

10

PODER LEGISLATIVO

