
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

2ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 01/2014 
 
 
Dispõe sobre a 2ª retificação do edital de abertura de inscrições para 
o provimento de cargo público do Quadro Permanente de Pessoal do 
Município de Centenário do Sul. 

  
O Prefeito do Município de Centenário do Sul, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando: 
- a Lei Orgânica Municipal; 
- a Lei Municipal nº. 1646/99, que dispõe sobre o estatuto 
do magistério, e da outras providências e suas posteriores 
alterações. 
- a Lei Municipal nº. 2583/12, que dispõe sobre a 
organização do Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração dos Servidores Públicos do Município de 
Centenário do Sul. 

 
FAZ SABER a 2ª retificação do Edital de Abertura nº 

01/2014, como segue: 
 
ONDE SE LÊ: 
 
1.3 - A Prova Objetiva será realizada na cidade de Centenário do Sul, Estado do 
Paraná, na data provável de 09 de novembro de 2014, em local e horário a serem 
divulgados em Edital Específico. 
 
1.6 - Poderá ser atribuído atendimento especial para a realização da Prova Objetiva 
ao candidato que o solicitar, desde que justificada a necessidade desse tratamento 
especial, cuja solicitação deverá ser efetuada até o dia 06 de outubro de 2014, na 
forma prevista no item 3.5. A solicitação de condições especiais para a realização da 
Prova Objetiva será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de 
razoabilidade, mediante apreciação da Coordenação do Concurso.  
 
Cargo Vagas Vencimento 

Inicial 
Escolaridade Jornada 

Semanal de 
Trabalho 

Taxa 
R$ 

Professor 12 848,68 Ensino Médio Completo com formação 
em magistério. 

20 horas 60,00 

Agente 
Comunitário de 
Saúde 

17 R$ 1.014,00 Ensino Fundamental Completo. 40 horas 40,00 

Agente de 
Combate a 
Endemias 

05 R$ 1.014,00 Ensino Fundamental Completo. 40 horas 40,00 

Fisioterapeuta 01 R$ 1.659,62 Ensino Superior Completo em 
Fisioterapia e registro no órgão 
fiscalizador da classe. 

40 horas 80,00 

Médico 
Plantonista 

01 R$ 4.400,51 Ensino Superior Completo em Medicina 
e registro no órgão fiscalizador da 
classe. 

Turno de 12 
horas 

80,00 



 

 
 
3.6 - O candidato portador de necessidade especial deverá declarar essa condição 
ao efetivar sua inscrição, e, até o dia 06 de outubro de 2014, deverá enviar, 
obrigatoriamente, à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade 
Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 8º Andar, CEP: 86020-
908, Londrina, Estado do Paraná, por correspondência via SEDEX, documentos a 
que se referem as alíneas “a”,”b” e “c” do item 3.5, para a análise do pedido. 
 
3.8 - Os requerimentos referidos nas alíneas “b” e “c” do item 3.5 deste Edital, 
deverão ser formalizados e instruídos pelo candidato, obrigatoriamente, até o dia 06 
de outubro de 2014, e serão analisados e decididos segundo critérios de viabilidade 
e razoabilidade. O candidato que tiver indeferida sua inscrição a concorrer na 
condição de pessoa com necessidades especiais, disporá de 2 dias, a contar da 
publicação do resultado das inscrições, para interpor recurso fundamentado 
direcionado à FAUEL, via SEDEX. 
 
4.4 - O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10 horas do dia 17 de 
setembro de 2014 até às 23hs59min do dia 06 de outubro de 2014, somente via 
internet, no endereço eletrônico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
Universidade Estadual de Londrina - FAUEL: www.fauel.org.br e 
www.centenariodosul.pr.gov.br, em cujo sítio existirá um link com o formulário 
destinado à INSCRIÇÃO que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato. Ao 
final da inscrição, deverá o candidato imprimir o boleto bancário para o pagamento 
da taxa de inscrição, sendo a impressão do boleto componente do processo de 
inscrição.  
 
4.5 - O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 07 de 
outubro de 2014, mediante a apresentação do boleto bancário, pago 
preferencialmente nas Casas Lotéricas, durante seu horário regular de atendimento. 
 
4.5.1 - O boleto bancário, documento hábil para efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição deverá ser impresso até às 23hs59min do dia 06 de outubro de 2014.  
 
5.1.2 - A prova objetiva será aplicada em data, locais e horários a serem divulgados 
no edital de ensalamento, que serão disponibilizados na data provável de 04 de 
novembro de 2014. 
 
5.1.25 - O candidato que não for Portador de Necessidade Especial e necessitar de 
prova especial, deverá requerer até o dia 06 de outubro de 2014 (postado), o qual 
deverá ser encaminhado à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade 
Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 8º Andar, CEP: 86020-
908, Londrina, Estado do Paraná, por correspondência via SEDEX.  
 
5.3.4 - A Prova Prática será realizada na data provável de 07 de dezembro de 2014, 
em local e horário estabelecido no Edital de Convocação para Prova Prática que 
será divulgado nos sites www.fauel.org.br e www.centenariodosul.pr.gov.br, no 
Órgão Oficial do Município e edital da Prefeitura Municipal. Não serão aceitos, em 
hipótese alguma, pedidos de realização do exame fora da data, horário e local 
estabelecidos pelo Edital de convocação para a realização da Prova Prática. 



 

 
5.3.8 - O resultado da Prova Prática será divulgado no dia 16 de dezembro de 2014, 
nos sites www.fauel.org.br e www.centenariodosul.pr.gov.br, no Órgão Oficial do 
Município e edital da Prefeitura Municipal. 
 
ANEXO III – CRONOGRAMA DE DATAS* 
 
EVENTO DATA 
Inscrição 17/09 à 06/10/2014 
Pagamento da inscrição 07/10/2014 
Homologação das inscrições 22/10/2014 
Recurso da homologação 23 e 24/10/2014 
Ensalamento 04/11/2014 
Prova Objetiva 09/11/2014 
Gabarito 10/11/2014 
Recurso do gabarito 11 e 12/11/2014 
Nota da prova objetiva 27/11/2014 
Prova de Títulos 04 e 05/12/2014 
Prova Prática 07/12/2014 
Resultado da prova prática e Títulos 16/12/2014 
Recurso da nota da prova prática e títulos 17 e 18/12/2014 
Classificação final 23/12/2014 
 

* As datas programadas no cronograma são previsões, passíveis de 
alterações a critério da Comissão Organizadora do Concurso.  

 
LEIA-SE: 
 
1.3 - A Prova Objetiva será realizada na cidade de Centenário do Sul, Estado do 
Paraná, na data provável de 23 de novembro de 2014, em local e horário a serem 
divulgados em Edital Específico. 
 
1.6 - Poderá ser atribuído atendimento especial para a realização da Prova Objetiva 
ao candidato que o solicitar, desde que justificada a necessidade desse tratamento 
especial, cuja solicitação deverá ser efetuada até o dia 16 de outubro de 2014, na 
forma prevista no item 3.5. A solicitação de condições especiais para a realização da 
Prova Objetiva será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de 
razoabilidade, mediante apreciação da Coordenação do Concurso.  
 

Cargo Vagas Vencimento 
Inicial 

Escolaridade Jornada 
Semanal de 

Trabalho 

Taxa 
R$ 

Professor 12 848,68 Curso de Magistério de Nível Médio 
(Normal Colegial) ou Curso Normal 
Superior e/ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia. 

20 horas 60,00 

Fisioterapeuta 01 R$ 1.659,62 Ensino Superior Completo em 
Fisioterapia e registro no órgão 
fiscalizador da classe. 

30 horas 80,00 

Médico 01 R$ 4.400,51 Ensino Superior Completo em Medicina 12 horas 80,00 



 

 
 
3.6 - O candidato portador de necessidade especial deverá declarar essa condição 
ao efetivar sua inscrição, e, até o dia 16 de outubro de 2014, deverá enviar, 
obrigatoriamente, à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade 
Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 8º Andar, CEP: 86020-
908, Londrina, Estado do Paraná, por correspondência via SEDEX, documentos a 
que se referem as alíneas “a”,”b” e “c” do item 3.5, para a análise do pedido. 
 
3.8 - Os requerimentos referidos nas alíneas “b” e “c” do item 3.5 deste Edital, 
deverão ser formalizados e instruídos pelo candidato, obrigatoriamente, até o dia 16 
de outubro de 2014, e serão analisados e decididos segundo critérios de viabilidade 
e razoabilidade. O candidato que tiver indeferida sua inscrição a concorrer na 
condição de pessoa com necessidades especiais, disporá de 2 dias, a contar da 
publicação do resultado das inscrições, para interpor recurso fundamentado 
direcionado à FAUEL, via SEDEX. 
 
4.4 - O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10 horas do dia 17 de 
setembro de 2014 até às 23hs59min do dia 16 de outubro de 2014, somente via 
internet, no endereço eletrônico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
Universidade Estadual de Londrina - FAUEL: www.fauel.org.br e 
www.centenariodosul.pr.gov.br, em cujo sítio existirá um link com o formulário 
destinado à INSCRIÇÃO que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato. Ao 
final da inscrição, deverá o candidato imprimir o boleto bancário para o pagamento 
da taxa de inscrição, sendo a impressão do boleto componente do processo de 
inscrição.  
 
4.5 - O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 17 de 
outubro de 2014, mediante a apresentação do boleto bancário, pago 
preferencialmente nas Casas Lotéricas, durante seu horário regular de atendimento. 
 
4.5.1 - O boleto bancário, documento hábil para efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição deverá ser impresso até às 23hs59min do dia 16 de outubro de 2014.  
 
5.1.2 - A prova objetiva será aplicada em data, locais e horários a serem divulgados 
no edital de ensalamento, que serão disponibilizados na data provável de 18 de 
novembro de 2014. 
 
5.1.25 - O candidato que não for Portador de Necessidade Especial e necessitar de 
prova especial, deverá requerer até o dia 16 de outubro de 2014 (postado), o qual 
deverá ser encaminhado à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade 
Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 8º Andar, CEP: 86020-
908, Londrina, Estado do Paraná, por correspondência via SEDEX.  
 
5.3.4 - A Prova Prática será realizada na data provável de 20 de dezembro de 2014, 
em local e horário estabelecido no Edital de Convocação para Prova Prática que 
será divulgado nos sites www.fauel.org.br e www.centenariodosul.pr.gov.br, no 
Órgão Oficial do Município e edital da Prefeitura Municipal. Não serão aceitos, em 

Plantonista e registro no órgão fiscalizador da 
classe. 



 

hipótese alguma, pedidos de realização do exame fora da data, horário e local 
estabelecidos pelo Edital de convocação para a realização da Prova Prática. 
 
5.3.8 - O resultado da Prova Prática será divulgado no dia 06 de janeiro de 2015, 
nos sites www.fauel.org.br e www.centenariodosul.pr.gov.br, no Órgão Oficial do 
Município e edital da Prefeitura Municipal. 
 
 
ANEXO III – CRONOGRAMA DE DATAS* 
 
EVENTO DATA 
Inscrição 17/09 à 16/10/2014 
Pagamento da inscrição 17/10/2014 
Homologação das inscrições 29/10/2014 
Recurso da homologação 30 e 31/10/2014 
Ensalamento 18/11/2014 
Prova Objetiva 23/11/2014 
Gabarito 24/11/2014 
Recurso do gabarito 25 e 26/11/2014 
Nota da prova objetiva 10/12/2014 
Prova de Títulos 18 e 19/12/2014 
Prova Prática 20/12/2014 
Resultado da prova prática e Títulos 06/01/2015 
Recurso da nota da prova prática e títulos 07 e 08/01/2015 
Classificação final 16/01/2015 
 

* As datas programadas no cronograma são previsões, passíveis de 
alterações a critério da Comissão Organizadora do Concurso.  

 
 
 
 
 

Edifício da Prefeitura do Município de Centenário do Sul,  
Estado do Paraná, em 02 de outubro de 2014. 

 
 

______________________________________ 
Prefeito Municipal 


