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Prefeitura Municipal de Castro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2016
EDITAL Nº 01/2016
ANEXO I
DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CARGO 101 PROFESSOR – CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS
Requisitos: Ensino Médio na Modalidade Normal (Magistério)
Atribuições:
Síntese das atribuições: Formar cidadãos críticos, reflexivos e criativos, atuando de forma significativa, baseada
num desempenho que favoreça a igualdade de oportunidades para tornar o aluno autônomo.
Atribuições: Planejar e ministrar aulas coordenando o processo de ensino-aprendizagem respeitando os diferentes
níveis de ensino; Elaborar com a coordenação pedagógica, o Currículo Pleno da Escola, em consonância com as
diretrizes pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte; Adotar uma forma de avaliação,
tendo em vista a apropriação ativa e crítica do conhecimento filosófico-científico do aluno; Avaliar os alunos
constantemente, registrando seu desempenho e conquistas, procurando à partir destas suprir suas dificuldades;
Avaliar seu próprio desempenho como profissional; Participar de reuniões de estudo, encontros, cursos, seminários
e outros eventos, tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento profissional; Participar de reuniões de estudo,
encontros, cursos, seminários e outros eventos, tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento profissional;
Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminativo de raça, cor, sexo, religião e classe social;
Estabelecer processos de ensino-aprendizagem, resguardando sempre o respeito humano ao aluno; Manter e
promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, alunos, pais e os diversos segmentos da
comunidade; Participar de elaboração dos planejamentos diferenciados a serem proporcionados aos alunos, que
obtiverem resultados abaixo dos desejados e executá-los em sala de aula; Responsabilizar-se pelas crianças de sua
turma durante o período em que estiverem na Instituição Escolar; Educar e cuidar da criança, respeitando seu
estágio de desenvolvimento, preocupando-se com os aspectos: físicos, psicológicos, intelectuais e sociais,
garantindo segurança, liberdade, dignidade, convivência e aquisição de novos conhecimentos; Selecionar e
elaborar o material didático utilizado no processo ensino-aprendizagem; Organizar a sua prática pedagógica
observando: o desenvolvimento do conhecimento nas diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno,
da Instituição Escolar bem como da comunidade em que está inserida; Elaborar, acompanhar e avaliar projetos
pedagógicos e propostas curriculares; Participar do processo de planejamento, implementação e avaliação da
prática pedagógica e das oportunidades de capacitação; Desenvolver atividades de pesquisa relacionadas a prática
pedagógica; Contribuir para interação e articulação da escola com a comunidade; Identificar necessidades e
carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; Participar de atividades
extra-classe.
CARGO 102 PROFESSOR - CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS
Requisitos: Ensino Médio na Modalidade Normal (Magistério)
Atribuições:
Síntese das atribuições: Formar cidadãos críticos, reflexivos e criativos, atuando de forma significativa, baseada
num desempenho que favoreça a igualdade de oportunidades para tornar o aluno autônomo.
Atribuições: Planejar e ministrar aulas coordenando o processo de ensino-aprendizagem respeitando os diferentes
níveis de ensino; Elaborar com a coordenação pedagógica, o Currículo Pleno da Escola, em consonância com as
diretrizes pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte; Adotar uma forma de avaliação,
tendo em vista a apropriação ativa e crítica do conhecimento filosófico-científico do aluno; Avaliar os alunos
constantemente, registrando seu desempenho e conquistas, procurando à partir destas suprir suas dificuldades;
Avaliar seu próprio desempenho como profissional; Participar de reuniões de estudo, encontros, cursos, seminários
e outros eventos, tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento profissional; Participar de reuniões de estudo,
encontros, cursos, seminários e outros eventos, tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento profissional;
Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminativo de raça, cor, sexo, religião e classe social;
Estabelecer processos de ensino-aprendizagem, resguardando sempre o respeito humano ao aluno; Manter e
promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, alunos, pais e os diversos segmentos da
comunidade; Participar de elaboração dos planejamentos diferenciados a serem proporcionados aos alunos, que
obtiverem resultados abaixo dos desejados e executá-los em sala de aula; Responsabilizar-se pelas crianças de sua
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turma durante o período em que estiverem na Instituição Escolar; Educar e cuidar da criança, respeitando seu
estágio de desenvolvimento, preocupando-se com os aspectos: físicos, psicológicos, intelectuais e sociais,
garantindo segurança, liberdade, dignidade, convivência e aquisição de novos conhecimentos; Selecionar e
elaborar o material didático utilizado no processo ensino-aprendizagem; Organizar a sua prática pedagógica
observando: o desenvolvimento do conhecimento nas diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno,
da Instituição Escolar bem como da comunidade em que está inserida; Elaborar, acompanhar e avaliar projetos
pedagógicos e propostas curriculares; Participar do processo de planejamento, implementação e avaliação da
prática pedagógica e das oportunidades de capacitação; Desenvolver atividades de pesquisa relacionadas a prática
pedagógica; Contribuir para interação e articulação da escola com a comunidade; Identificar necessidades e
carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; Participar de atividades
extra-classe.
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO 201 GUARDA PATRIMONIAL
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Atribuições:
Síntese das atribuições: Exercer a guarda de prédios municipais.
Atribuições: Efetuar rondas para inspecionar prédios e imediações, verificando se portas e janelas estão fechadas.
Vigia passagem de nível, sanitários públicos, parques e outros imóveis do Município. Recepcionar e controlar a
movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito. Zelar pelo prédio e instalações informando ao
superior necessidade de reparos e manutenção especializada. Acionar a Guarda Municipal, a Polícia Militar e/ou
Polícia Civil em casos de arrombamento, tentativa de arrombamento ou danos que ocorram nos prédios municipais
sob sua responsabilidade; operacionalizar câmeras de vigilância, alarmes instalados em prédios públicos,
verificando seu funcionamento e comunicando qualquer irregularidade ou dano nos mesmos à sua chefia; vigiar e
zelar os veículos oficiais em estacionamentos internos de prédios municipais sob sua guarda.
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGO 301 AUXILIAR DE SERVIÇOS
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto
Atribuições:
Síntese das atribuições: Realizar as atividades de natureza repetitiva, braçal, envolvendo trabalhos relacionados a
construção civil, a limpeza e conservação de prédios e espaços públicos e a copa/cozinha; Promover a limpeza e
conservação do prédio, remoção dos resíduos, manter o edifício nas condições de asseio requeridas, pode preparar
e servir café e lanches. Desempenhar tarefas relacionadas com trabalhos braçais em geral. Efetuar a limpeza de
jardins e outros logradouros públicos, varrendo-os e coletando os detritos ali acumulados, para manter os referidos
locais em condições de higiene e trânsito. Varrer o local, utilizando diversos tipos de vassouras, para deixá-lo
limpo. Reunir ou amontoar a poeira, fragmentos e detritos, empregando ancinho ou outros instrumentos, para
recolhê-los nos montes de lixo, despejando-os em latões, cestos e outros depósitos apropriados, para facilitar a
coleta e transporte. Pode transportar o lixo até o local de despejo.
CARGO 302 PREPARADOR DE ALIMENTOS
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto
Atribuições:
Síntese das atribuições: Executar trabalhos pré-preparo, preparo, fabricação de merendas, trabalhos de fabricação
e preparação, de pães, massas, doces, bem como higienização de alimentos, utensílios e área a que corresponde a
produção e distribuição de acordo com regras estabelecidas.
Atribuições: Executar trabalhos de pré-preparo, preparo, fabricação de merendas, bem como higienização de
alimentos, utensílios e área que corresponde a produção e distribuição, de acordo com regras estabelecidas. Seguir
regras de manipulação e higiene de alimentos. Preparar a alimentação escolar higienizando, cortando,
temperando, fritando, cozinhando e assando os alimentos. Fazer chá e café. Realizar distribuição da alimentação,
controlando quantidade e qualidade da mesma. Manter estoque e demais áreas da cozinha e refeitório, sempre
limpos e bem organizados. Preparar as refeições sempre sob orientação da coordenação bem como seguir o
cardápio. Conservar sempre limpo todos os utensílios da cozinha bem como executar os serviços de limpeza e
arrumação das dependências. Outras atividades correlatas.
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CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2016
EDITAL Nº 01/2016
ANEXO II
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia
central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e
dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial;
Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação
e Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase.
Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual.
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens,
sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos,
equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL MÉDIO
CARGO: 101 PROFESSOR 20 HORAS
Conhecimento Específico: Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. História da Educação. Filosofia e
filosofia da educação. Plano Nacional de Educação. Lei n° 12.796, de 04.04.2013 - Altera a Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ECA – Estatuto da Criança e do
Adolescente. Lei nº 8069/90. Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e
Prática de Ensino. Planejamento na pedagogia histórico-crítica. Pedagogia e autonomia. Organização e gestão da
escola. Escola e cidadania. A alfabetização na perspectiva construtivista e histórico-cultural. Aspectos linguísticos
da alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação de crianças de 4 a 6 anos, considerando as diferenças de
classe social, de etnia, de sexo e de cultura. Planejamento e Gestão Educacional.
CARGO: 102 PROFESSOR 40 HORAS
Conhecimento Específico: Concepções de sociedade, homem e educação; A função social da escola pública; O
conhecimento científico e os conteúdos escolares; A história da organização da educação brasileira; O atual
sistema educacional brasileiro; Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos
metodológicos e avaliação escolar); Concepção de desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na
psicologia histórico-cultural; procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos, referente à saúde,
alimentação e higiene; A brincadeira de papéis sociais e formação da personalidade. Lei 9.394/96. Lei nº
10.639/2003. Lei nº 8.069/90.
CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais; Acentuação gráfica,
ortografia; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal; Antônimos e Sinônimos;
Classes de Palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto; Estrutura e Processos de Formação de
Palavras, Significação das Palavras; Divisão silábica: identificação do número de sílabas; Fonética e Fonologia.
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens,
sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos,
equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social e política municipal. Cultura e sociedade
brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro. Acontecimentos históricos, evolução e cultura
do Município de Castro, sua subdivisão e/ou fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO: 201 GUARDA PATRIMONIAL
Conhecimento Específico: Noções básicas de atendimento ao público. Noções de segurança do trabalho:
acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos
de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do guarda patrimonial. Noções básicas
de segurança.
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CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais; Acentuação gráfica,
ortografia; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal; Antônimos e Sinônimos;
Classes de Palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto; Estrutura e Processos de Formação de
Palavras, Significação das Palavras; Divisão silábica: identificação do número de sílabas; Fonética e Fonologia.
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens,
sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos,
equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social e política municipal. Cultura e sociedade
brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro. Acontecimentos históricos, evolução e cultura
do Município de Castro, sua subdivisão e/ou fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGO: 301 AUXILIAR DE SERVIÇOS
Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento
no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Limpeza de vias públicas e praças municipais;
Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em
geral; Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral; Serviços de capina em geral;
Limpeza de vias públicas e praças municipais; Tarefas de construção; Instrumentos agrícolas; Serviços de lavoura;
Aplicação de inseticidas e fungicidas; Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças e oficinas; Serviços de
limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos,
passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com todo o material
mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros.
CARGO: 302 PREPARADOR DE ALIMENTOS
Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução.
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho:
acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos
de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de preparador de alimentos.
Noções básicas de atendimento ao público. Noções básicas de serviço de segurança.
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 548/2016
DECRETO Nº 363/2016
SUMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 12.000,00
(DOZE MIL REAIS).
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI Nº
3208/2015 de 09/12/2015,

Art. 1° CONCEDER adicional de insalubridade no importe de 20%, do menor
vencimento estabelecido no Quadro Permanente de Servidores do Município, à servidora
municipal GIELE PEREIRA DE JESUS SILVA, Matrícula nº 765988-0, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

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 2016, CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), PARA REFORÇO NA
SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
21 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
21.004 – DIRETORIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
04.122.0002.2015– ATIVIDADES DO GABINETE DA DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE
3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
00000 – RECURSOS ORDINÁRIOS(LIV) – EXERCICIO CORRENTE
R$
12.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO

R$

21 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
21.004 – DIRETORIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
04.122.0002.2015– ATIVIDADES DO GABINETE DA DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE
3.3.90.33.00.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
00000 – RECURSOS ORDINÁRIOS(LIV) – EXERCICIO CORRENTE
R$
12.000,00
DA REDUÇÃO

Edifício da Prefeitura Municipal de Castro, 17 de maio de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

12.000,00

ART. 2º - PARA COBERTURA DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR,
DE CONFORMIDADE COM O ART. 1º DESTE DECRETO, SERÁ UTILIZADO O
RECURSO PROVENIENTE DO CANCELAMENTO DE PARTE DAS DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS, A SEGUIR ESPECIFICADAS:

TOTAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições, com fundamento no artigo 64 da Lei Complementar Municipal n° 13/2007,
regulamentado pelo Decreto nº 144/2007, resolve:

R$

12.000,00

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA
PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

PORTARIA Nº 549/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições, com fundamento no artigo 64 da Lei Complementar Municipal n° 13/2007,
regulamentado pelo Decreto nº 144/2007, resolve:
Art. 1° CONCEDER adicional de insalubridade no importe de 20%, do menor
vencimento estabelecido no Quadro Permanente de Servidores do Município, à servidora
municipal DANIELE DORIA DA TRINDADE, Matrícula nº 757969-0, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Castro, 17 de maio de 2016.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO, EM 17 DE MAIO DE
2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 550/2016
DECRETO Nº 364/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
Art. 1º – EXONERAR ARIANY PEREIRA, portadora do CPF/MF sob n°
060.123.219-45 e CI/RG n° 9.188.794-0/PR, do Cargo de Professor P2-000, com lotação
na Secretaria Municipal de Educação, por não ter tomado posse do exercício do cargo no
prazo legal.
Art. 2º - Este Decreto 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:
Art. 1° CONCEDER licença especial remunerada à servidora VIVIAN DE
OLIVEIRA, matrícula nº 25445-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período
de 16 de maio de 2016 a 15 de julho de 2016.
Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Castro, 17 de maio de 2016.

Edifício da Prefeitura Municipal de Castro, em 17 de maio de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO - 17 DE MAIO DE 2016 - 1050

6

Municipais – da Lei Complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
Art. 1° CONCEDER licença especial remunerada à servidora KARINA ARAUJO
RIBEIRO, matrícula nº 30287-0, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 30
de maio de 2016 a 29 de junho de 2016.
PORTARIA Nº 551/2016
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 JOSLEINE BABI
DA SILVA, matrícula nº 21466-0, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de
17 de maio de 2016 a 16 de julho de 2016.
Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Castro, 17 de maio de 2016.
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Edifício da Prefeitura Municipal de Castro, 17 de maio de 2016.
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PORTARIA Nº 552/2016
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 GRISELDI
APARECIDA TRAUCHINSKI DAL COL, matrícula nº 20273-0, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, no período de 16 de maio de 2016 a 15 de julho de 2016.
Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Castro, 17 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 555/2016
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 ao servidor ALVINO
MARINS, matrícula nº 5894-1, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística,
no período de 01 de junho de 2016 a 31 de julho de 2016.
Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Castro, 17 de maio de 2016.
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PORTARIA Nº 556/2016
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:
PORTARIA Nº 553/2016
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 MARILENE
FATIMA CUNHA, matrícula nº 30350-0, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no
período de 30 de maio de 2016 a 29 de junho de 2016.

Art. 1° CONCEDER licença especial remunerada à servidora SILVANA
OLIVEIRA DA SILVA, matrícula nº 28339-0, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no
período de 01 de junho de 2016 a 30 de junho de 2016.
Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Castro, 17 de maio de 2016.

Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Castro, 17 de maio de 2016.
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PORTARIA 557/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
PORTARIA Nº 554/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no Art. 91 e seguintes do Estatuto dos Servidores

Art. 1° CANCELAR gratificação de função de Coordenação da Divisão de
Controle e Distribuição de Materiais, concedida à servidora INGRID DREES RODRIGUES,
matricula 16144-1, a partir de 18 de abril de 2016.
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Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Castro, 17 de maio de 2016.
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PORTARIA 558/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
Art. 1° CANCELAR gratificação de função de Coordenação da Unidade de
Saúde do Tronco, concedida ao servidor EVANDRO JUNIOR MARTINS, matricula 280101, a partir de 02 de maio de 2016.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Castro, 17 de maio de 2016.
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PORTARIA N° 559/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
Art. 1° - TRANSFERIR, o servidor SANDRO RENATO ALVES que exerce o
cargo de Tecnólogo em Gestão Pública, Matrícula nº 16349-2, da Secretaria Municipal de
Governo para Procuradoria Geral do Município.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Castro, 17 de maio de 2016.
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