Prefeitura do Município de Paranavaí
Paço Municipal Prefeito “Antônio José Messias”
ESTADO DO PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2020
EDITAL Nº 003/2022 – RETOMADA DO CONCURSO PÚBLICO
Comunica a retomada do Concurso
Público aberto pelo Edital nº
001/2020 e a previsão para aplicação
das provas objetivas e discursivas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ E O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, nomeado pela Portaria Municipal nº 092/2022, no
uso de suas atribuições legais, TORNAM PÚBLICO o presente Edital:
1. A RETOMADA do Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2020.
2. A aplicação das provas objetivas fica prevista para o dia 22 de maio de 2022 (DOMINGO), no município
de Paranavaí.
2.1 Divulga-se a previsão de cronograma para as próximas etapas do Concurso Público em referência:
PREVISÃO DE
CRONOGRAMA

ETAPA
Edital de Retomada do concurso público

24/02/2022

Edital de Retificação da forma de entrega de títulos – entrega online

09/03/2022

Recebimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição
Resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição
Prazo para recurso da isenção da taxa de inscrição
Resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição
Período de inscrições

09/03 a 11/03/2022
16/03/2022
17 e 18/03/2022
24/03/2022
14/03 a
08/04/2022

Data limite para envio da documentação referente ao requerimento de
tratamento diferenciado e pessoa com deficiência

08/04/2022

Data final para pagamento das inscrições

08/04/2022

Homologação preliminar das inscrições, resultado preliminar dos pedidos de
inscrições das pessoas com deficiência e resultado preliminar dos pedidos de
tratamento diferenciado

25/04/2022

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscrição, indeferimento da
inscrição como pessoa com deficiência e indeferimento do pedido de
tratamento diferenciado

26 e 27/04/2022

Resultado dos recursos e homologação definitiva das inscrições

13/05/2022

Ensalamento

13/05/2022

Prova objetiva

22/05/2022
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3. Tendo em vista o lapso temporal decorrido entre a suspensão do concurso em referência e a retomada
do mesmo, faz-se necessário reabrir os prazos para solicitação de isenção da taxa de inscrição.

3.1 Os candidatos que atenderem às condições estabelecidas na Lei Municipal nº 4.719/2018, poderão
solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão de Concurso Público, nos dias 09 a 11 de março de 2022,
através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção que será disponibilizada no site
www.fauel.org.br, conforme o disposto neste item.
3.2 CAD ÚNICO
3.2 Haverá isenção da taxa de inscrição para o candidato que:
I – Os candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico),
do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a um salário-mínimo
nacional;
3.2.1 No que tange aos candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas
Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, a renda familiar per capita será obtida através da divisão da
renda familiar total pelo número de componentes do grupo familiar.
3.2.2 Entende-se como grupo familiar, além do próprio candidato, o conjunto de pessoas residindo na
mesma moradia, que usufruam da renda bruta mensal familiar e que sejam relacionadas ao candidato
pelos seguintes graus de parentesco:
I - mãe;
II - pai;
III - madrasta;
IV - padrasto;
V - cônjuge;
VI - companheiro(a);
VII - filho(a);
VIII - enteado(a);
IX - irmão(ã);
X - avô(ó).
3.2.3 O grau de parentesco a que se refere o inciso VI do caput inclui casais do mesmo sexo que
comprovarem união estável.
3.2.3 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informação falsa com o intuito de
usufruir da isenção de que trata o art. 1º estará sujeito a:
I – Cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for constatada antes da
homologação de seu resultado;
II – Exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do resultado e antes
da nomeação para o cargo;
III – declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua publicação.
3.2.4 A isenção mencionada no caput deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato,
contendo:
a) Indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e
b) Declaração de modo eletrônico de que atende à condição estabelecida no subitem 3.2;
3.2.5 A FAUEL consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações
prestadas pelo candidato.
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3.2.6 A Ficha de Solicitação de Isenção deverá ser preenchida de modo eletrônico, com as informações
pessoais exatamente iguais às constantes na Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico).
3.2.7 A FAUEL analisará os dados da Folha Resumo por meio de consulta ao portal Consulta Cidadão –
Cadastro Único, disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA pelo
endereço eletrônico http://www.mds.gov.br/consultacidadao, em que será verificada a veracidade das
informações prestadas pelo candidato.
3.2.8 Além da análise, coleta de dados e avaliação socioeconômica do candidato, a Comissão Especial de
Concurso Público e representantes da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual
de Londrina– FAUEL poderão, se necessário, efetuar visita domiciliar ao requerente do benefício.
3.2.9 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de Isenção diferentes das constantes na Folha Resumo do
Cadastro Único;
b) Não estiver com o cadastro atualizado junto ao CadÚnico no prazo previsto no Artigo 7º do Decreto
Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007;
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda familiar mensal per capita superior a meio salário mínimo, ou
renda familiar mensal superior a três salários mínimos;
d) Pessoas não localizadas na base de dados do CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao portal
Consulta Cidadão – Cadastro Único.
3.3 ISENÇÃO PARA ELEITORES CONVOCADOS E NOMEADOS PARA PRESTAREM SERVIÇO ELEITORAL (Lei
Municipal 4.708/2018)
3.3.1 Os eleitores convocados pelo Tribunal Regional Eleitoral - TRE a trabalhar nas eleições que ocorrem
no Município e seus distritos ficam isentos da taxa de inscrição para concursos públicos Municipais.
3.3.2 Considera-se como eleitor convocado aquele que presta serviços à Justiça Eleitoral no período de
eleição como componente da mesa receptora de voto ou de justificativa, na condição de presidente da
mesa, primeiro ou segundo mesário ou secretário, membro ou escrutinador de Junta Eleitoral, supervisor
de local de votação e os designados para auxiliar os seus trabalhos.
3.3.3 Para ter direito à isenção, o eleitor convocado terá que comprovar o serviço prestado à justiça
eleitoral em eleições que ocorrem no Município e seus distritos, por, no mínimo, uma eleição.
3.3.4 A comprovação do serviço prestado será efetuada através da apresentação de documento,
expedido pela Justiça Eleitoral, contendo o nome completo do eleitor, a função desempenhada, o turno e
a data da eleição.
3.3.5 Os documentos de comprovação do item 3.3 deverão ser enviados de forma eletrônica, em arquivos
legíveis digitalizados, em formato pdf, para o e-mail concursoparanavai@fauel.org.br , no período de 09 a
11 de março de 2022.

3.4 DOADOR DE MEDULA ÓSSEA E DE SANGUE (Lei Municipal 4.719/2019)
3.4.1 Considera-se doador regular de sangue aquele que realize, no mínimo, três doações num período de
12 meses, atestadas por órgão oficial ou entidade credenciada pelo poder público.
3.4.2 Considera-se doador de medula óssea aquele que estiver cadastrado em órgão oficial ou entidade
credenciada pelo poder público.
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3.4.6 Os documentos de comprovação do item 3.4 deverão ser enviados de forma eletrônica, em arquivos
legíveis digitalizados, em formato pdf, para o e-mail concursoparanavai@fauel.org.br , no período de 09 a
11 de março de 2022.
4. DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA INSCRIÇÃO APLICÁVEIS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1 É assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever neste concurso público para admissão
em cargo público cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência, observadas as exigências de
escolaridade, aptidão e qualificação profissional, nos termos da lei, devendo o candidato observar, no ato
da inscrição, além das condições gerais estabelecidas neste Edital, também as condições especiais
previstas neste item, para que possa fazer uso das prerrogativas facultadas a esse grupo.
4.2 São consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas na
Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) e Lei Estadual nº 18.419, de 07 de janeiro de 2015, que estabelece o
Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, e nas categorias discriminadas no art. 4º do
Decreto Federal nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296/2004, no §
1º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as
contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (“O portador de
visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”),
observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.
4.2.1 O interditado legalmente não poderá concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência,
independente do nível de deficiência em que estiver enquadrado.
4.2.2 Não serão consideradas como deficiência as disfunções visuais e auditivas passíveis de correção
mediante o uso de lentes ou aparelhos específicos.
4.3 À pessoa com deficiência, amparada pelo artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal, pela Lei
Orgânica do Município e Lei municipal 3.891/2012 em razão da necessária igualdade de condições,
concorrerá a todas as vagas, sendo reservado, no mínimo, o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas
oferecidas por cargo no concurso, em face da classificação obtida.
4.3.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, este
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que respeite o percentual máximo
de 20% (vinte por cento) do total de vagas por cargo oferecidas no certame.
4.4 O percentual de vagas reservadas aos candidatos com deficiência deve incidir sobre o total de
nomeações efetivamente realizadas durante a validade do concurso público, inclusive em relação a
futuras ampliações de vagas autorizadas, desde que o quantitativo assim permita.
4.5 O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, além de
observar os procedimentos descritos no item 6 deste Edital, deverá:
a) indicar que concorrerá na condição de pessoa com deficiência;
b) informar o tipo de deficiência;
c) informar o código correspondente à Classificação Internacional de Doenças–CID da sua deficiência ou
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde –CIF;
d) informar se necessita de atendimento especial para a realização da prova.
4.6 O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência e concordância quanto à divulgação
de seus dados em listagens e resultados, tais como aqueles relativos à pontuação, a ser pessoa com
deficiência, entre outros, tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da
publicidade dos atos atinentes ao concurso público. Não caberão reclamações posteriores nesse sentido,
Página 4 de 9

Prefeitura do Município de Paranavaí
Paço Municipal Prefeito “Antônio José Messias”
ESTADO DO PARANÁ

ficando cientes também os candidatos de que, possivelmente, tais informações poderão ser encontradas
na rede mundial de computadores através dos mecanismos de busca atualmente existentes.
4.7 No ato da inscrição o candidato com deficiência deverá declarar que está ciente das condições
previstas neste item, das atribuições do cargo para o qual pretende se inscrever e que, no caso de vir a
exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições, para fins de habilitação no
estágio probatório, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais.
4.8 O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá apresentar, às suas expensas, laudo médico
(original ou cópia autenticada em cartório), constando o nome e documento de identidade do candidato,
que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doenças (CID‐10) e/ou da Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde (CIF), e o enquadramento dentre os previstos no subitem 4.2, bem como a provável
causa da deficiência e limitações funcionais, com a data de expedição, assinatura e carimbo com o número
do Conselho Regional de Medicina - CRM do médico especialista na área da deficiência que emitiu o
laudo.
4.8.1 O laudo médico e, se for o caso, os exames complementares específicos que comprovem a
deficiência, deverão ser encaminhados por meio de documento digitalizado legível a ser encaminhado à
FAUEL, de modo eletrônico, para o e-mail concursoparanavai@fauel.org.br até o dia 08 de abril de 2022.
4.8.2 O laudo médico deverá estar redigido em letra legível e ter sido emitido no máximo 60 (sessenta)
dias anteriores ao último dia das inscrições, sob pena de não ser considerado.
4.8.3 O laudo deverá constar, quando for o caso, a necessidade de uso de órteses, próteses ou
adaptações.
4.8.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico,
exame audiométrico (audiometria) (original ou cópia autenticada em cartório), realizado até 06 (seis)
meses anteriores ao último dia das inscrições.
4.8.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a
acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os
olhos, realizado até 06 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições.
4.8.6 O laudo médico apresentado conforme subitem 4.8 deste edital será encaminhado à Comissão de
Concursos da FAUEL para efeito de confirmação da inscrição na reserva de vagas como candidato com
deficiência.
4.9 A relação dos candidatos considerados com deficiência após envio do laudo médico será divulgada
nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br, http://www.paranavai.pr.gov.br/, e no Diário Oficial do
Município disponível em http://www.diariomunicipal.com.br/amp, na data provável de 25 de abril de
2022.
4.10 O candidato inscrito como pessoa com deficiência que dentro dos respectivos prazos não atender
aos dispositivos mencionados neste item, ou não tiver confirmada essa condição, perderá o direito de
convocação às vagas reservadas aos candidatos desse grupo, passando a integrar o grupo de candidatos
classificados pela lista geral, desde que classificado segundo os critérios previstos para esse grupo, não
podendo alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
4.11 O candidato com deficiência aprovado no concurso, quando convocado, deverá submeter-se a
avaliação por Junta Médica Oficial do Município , ou por equipe multiprofissional pelo Município
credenciada, que verificará sobre sua qualificação como deficiente ou não, sendo que a avaliação da
compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato será apurada apenas durante o
estágio probatório, nos termos da legislação vigente. A Junta Médica Oficial terá decisão terminativa
sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o
exercício do cargo. Será eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência
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assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de
classificação geral. Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, ao serem submetidos ao
Médico ou a Junta Médica Oficial para a verificação da deficiência, bem como da compatibilidade de sua
deficiência com o exercício das atribuições do cargo deverão apresentar laudo médico com CID
atualizado, além ainda apresentar os exames constantes neste Edital.
4.11.1 A Junta médica Oficial emitirá parecer observando:
a) as informações prestadas pelo candidato no ato de inscrição;
b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar;
c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução
das tarefas;
d) a utilização de material tecnológico de uso habitual ou a necessidade de preparação do ambiente
físico;
e) a CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde e outros padrões
reconhecidos nacional e internacionalmente.
4.11.2 A avaliação do servidor público com deficiência, durante ou após o período de estágio probatório,
deverá considerar as condições oferecidas pelo órgão para o efetivo desempenho de suas atribuições.
4.11.3 O candidato com deficiência que, no decorrer da avaliação, apresentar incompatibilidade da
deficiência com as atribuições do cargo será desclassificado.
4.11.4 Não é um impeditivo à realização das provas bem como ao exercício do cargo, a utilização de
material tecnológico de uso habitual ou a necessidade de preparação do ambiente físico.
4.12 O candidato com deficiência poderá solicitar tratamento diferenciado para realização das provas no
ato da inscrição, sendo prova ampliada, ledor, auxílio para transcrição, prova em braile, bem como tempo
adicional de no máximo 01 (uma) hora para a realização da prova, mediante solicitação justificada e
acompanhada, obrigatoriamente, de parecer favorável emitido por especialista na área de sua deficiência.
4.12.1 O tratamento diferenciado para realização da prova objetiva e discursiva deverá ser indicado no
ato da inscrição no site da FAUEL, bem como deverá ser enviado o laudo médico, com as especificações
constantes do subitem 4.8.
4.12.2 Os documentos referentes às disposições dos subitens 4.12 e 4.12.1 deverão ser encaminhados, de
modo eletrônico para o e-mail concursoparanavai@fauel.org.br até o dia 08 de abril de 2022, devendo
consistir em documentos digitalizados legíveis e com informações completas exigidas no subitem 4.12
deste edital.
4.12.3 O envio do laudo médico e demais documentos digitalizados é de responsabilidade exclusiva do
candidato. A FAUEL não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada desta
documentação a seu destino por questões de ordem técnica dos computadores ou falhas de
comunicação.
4.12.4 O candidato com deficiência que fizer uso habitual de aparelho auditivo deverá necessariamente
requerer atendimento diferenciado. Caso não tenha sido requerido ou deferido o atendimento
diferenciado, o candidato não poderá entrar na sala de provas com o aparelho auditivo, sob pena de, em
o fazendo, ser eliminado do concurso público.
4.13 O laudo médico não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias dessa documentação.
4.14 Não será permitida a intervenção de terceiros para auxiliar o candidato com deficiência na realização
das provas, salvo aqueles designados pela Comissão Organizadora do concurso.
4.15 A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com deficiência será
condicionada à legislação específica e à possibilidade técnica examinada pela FAUEL, sendo atendida
segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade.
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4.16 Os candidatos que, dentro dos respectivos prazos, não atenderem aos dispositivos mencionados no
subitem 4.12, não terão a prova e/ou atendimento especial concedidos seja qual for o motivo alegado.
4.17 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência participarão
do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao horário, ao
conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a
todas as demais normas de regência do concurso público.
4.18 O candidato inscrito como pessoa com deficiência que dentro dos respectivos prazos não atender
aos dispositivos mencionados neste item, ou não tiver confirmada essa condição, perderá o direito de
convocação às vagas reservadas aos candidatos desse grupo, passando a integrar o grupo de candidatos
classificados pela lista geral, desde que classificado segundo os critérios previstos para esse grupo, não
podendo alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
4.19 O candidato que for admitido na condição de pessoa com deficiência não poderá arguir ou utilizar
essa condição para pleitear ou justificar mudança de função, relotação, readaptação, redução de carga
horária, alteração de jornada de trabalho, limitação de atribuições e assistência de terceiros no ambiente
do trabalho para o desempenho das atribuições do cargo.
4.19.1 Após a contratação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão
de aposentadoria, salvo em caso de agravamento daquela, imprevisível à época da admissão no cargo, ou
em caso de alteração da legislação pertinente.
4.20 O candidato que no ato da inscrição se declarar com deficiência, se tiver essa condição confirmada
após envio do laudo médico e não for eliminado do concurso público, terá seu nome publicado em lista à
parte e figurará também na lista de classificação geral.
4.21 Na inexistência de candidatos inscritos, aprovados ou habilitados para as vagas destinadas às
pessoas com deficiência, as vagas serão ocupadas pelos demais candidatos classificados e habilitados,
observada a ordem geral de classificação.
4.22 Os candidatos que se inscreverem como pessoas com deficiência poderão ocupar, além das vagas
que lhes são destinadas por Lei, as vagas universais, desde que aprovados e habilitados e observada a
ordem geral de classificação.
4.23 Os candidatos que se inscreverem como pessoas com deficiência aprovados dentro do número de
vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas
reservadas.
4.24 Em caso de desistência ou desclassificação do candidato com deficiência aprovado em vaga
reservada, a vaga será preenchida pelo candidato com deficiência posteriormente classificado.
4.25 O candidato que se inscrever na condição de pessoa com deficiência onde não haja vaga reservada,
somente poderá ser convocado nesta condição se houver ampliação das vagas inicialmente ofertadas
neste Edital, a critério da Administração Municipal.
5. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA
5.1 Além dos casos previstos aos candidatos com deficiência (aos quais se aplicam exclusivamente os
subitens 4.12 e 4.12.1), o candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a
realização da prova objetiva e discursiva deverá:
a) no ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição quais os recursos
especiais necessários, sob pena de não ter sua solicitação atendida, não sendo admitida a interposição de
recurso nestas hipóteses; e
b) enviar a documentação demonstrando a necessidade de condição especial solicitada, se cabível, na
forma e prazo previstos no subitem 5.4.
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5.2 Candidatas gestantes, independente do período gestacional, e/ou em puerpério imediato até 40
(quarenta) dias, podem indicar essa condição no ato da inscrição como recurso especial de atendimento,
para que a Comissão Organizadora possa melhor acomodá-las.
5.3 Da Candidata Lactante:
5.3.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova objetiva e discursiva
deverá:
a) solicitar esta condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção lactante,
sob pena de não ter sua solicitação atendida, não sendo admitida a interposição de recurso nestas
hipóteses; e;
b) enviar cópia simples da certidão de nascimento do lactente ou laudo médico que ateste esta
necessidade, no original ou em cópia autenticada, na forma e prazo previstos no subitem 5.4.
5.3.1.1 Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no subitem 5.4, a cópia da certidão
de nascimento poderá ser substituída por documento emitido pelo médico obstetra que ateste a data
provável do nascimento.
5.3.2 A candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante, sob pena de ser
impedida de realizar a prova na ausência deste. O acompanhante ficará responsável pela guarda do
lactente em sala reservada para amamentação.
5.3.2.1 Durante a amamentação é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham grau de
parentesco ou de amizade com a candidata no local, ficando somente a candidata lactante, o lactente e
uma fiscal.
5.3.3 A candidata lactante não terá tempo adicional para realização das provas.
5.3.4 Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos nos
subitens 7.26, 7.27 e 7.28 deste Edital durante a realização do certame.
5.4 Os documentos referentes às disposições dos subitens 5.1 a 5.3 deverão ser digitalizados de modo
legível e encaminhados pelo e-mail concursoparanavai@fauel.org.br até o dia 08 de abril de 2022.
5.5 O envio desta solicitação não garante ao candidato o tratamento diferenciado. A solicitação será
deferida ou indeferida após criteriosa análise, obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade.
5.6 O envio da documentação incompleta, fora do prazo previsto no subitem 5.4 ou por outra via
diferente da estabelecida neste Edital, causará o indeferimento da solicitação de tratamento
diferenciado.
5.7 A empresa organizadora não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede.
5.8 A empresa organizadora não se responsabiliza por qualquer tipo de problema de ordem técnica que
impossibilite o envio da referida documentação via correio eletrônico.
5.9 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos nos endereços
eletrônicos www.fauel.org.br, http://www.paranavai.pr.gov.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/, a
partir da data provável de 25 de abril de 2022. O candidato que tiver a sua solicitação de condição
especial indeferida poderá impetrar recurso na forma do item 12 deste Edital.
5.10 O candidato que necessitar de atendimento especial por razões supervenientes, após o prazo
previsto no subitem 5.4, deverá solicitá-lo com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da realização
da prova pelo e-mail concursoparanavai@fauel.org.br.
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1 O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10h do dia 14 de março de 2022 até às 17h do
dia 08 de abril de 2022, observado o horário oficial de Brasília – DF, somente via Internet, no endereço
eletrônico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL
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www.fauel.org.br, em cujo sítio existirá um link com o formulário destinado à INSCRIÇÃO, que deverá ser
devidamente preenchido pelo candidato.
6.2 O valor da taxa de inscrição é o previsto para cada cargo na tabela do subitem 2.1.
6.3 Após concluir o preenchimento da ficha de inscrição online, será gerado o boleto bancário para
pagamento da taxa, devendo o candidato imprimi-lo para fins de pagamento.
6.3.1 O candidato poderá reimprimir o boleto pela página de acompanhamento do concurso.
6.3.2 O boleto bancário poderá ser pago em qualquer banco da rede bancária, bem como nas casas
lotéricas e nos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos nestes correspondentes bancários. Não
será aceito pagamento da taxa de inscrição que não seja através da quitação do boleto emitido no
momento da inscrição. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua
efetivação dentro do período de inscrição e até a data de seu vencimento.
6.4 O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 08 de abril de 2022.

7. É de responsabilidade dos candidatos acompanhar todos os atos do concurso público por meio de
publicações oficiais disponíveis nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e site oficial do Município de
Rio Paranavaí http://www.paranavai.pr.gov.br, Diário Oficial dos Municípios do Paraná:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp,

Prefeitura do Município de Paranavaí, 24 de fevereiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
PREFEITO

João José Baptista
PRESIDENTE DA COMISSÃO
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