
MUNICÍPIO DE COLOMBO 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01/2014 

 

Dispõe sobre a retificação do Edital nº 001/2014 que trata 

da abertura de inscrições para o provimento de cargo 

público do quadro Permanente de Pessoal do Município de 

Colombo para os cargos de Professor, Educador Infantil e 

Assistente de Alunos. 

 

 A Prefeita Municipal de Colombo, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, torna 

pública a presente retificação, como segue:  

  

1. FICAM RETIFICADOS os ITENS 1.8; 5.11; 6.1.3; 6.1.7; 6.1.14; 6.1.16; 6.2.2; 6.2.4; 6.4.2.2 

6.2.4.3; 7.1; 7.3; 7.4; 7.8; 8.2.1; 10.5; 10.6; 11.1.1 e Anexo I do Edital do Concurso 

Público n° 001/2014, conforme segue: 

ONDE SE LÊ:  

1.8 - A publicação do resultado final do concurso será feita em duas três listas, por ordem 

decrescente de nota, contendo a primeira a lista geral com a pontuação de todos os 

candidatos, inclusive a dos Portadores de Necessidades Especiais. A segunda lista conterá 

somente a pontuação dos Portadores de Necessidades Especiais. A terceira lista conterá 

somente a pontuação dos Afrodescentes. 

LEIA-SE:   

1.8 - A publicação do resultado final do concurso será feita em três listas, por ordem 

decrescente de nota, contendo a primeira a lista geral com a pontuação de todos os 

candidatos, inclusive a dos Portadores de Necessidades Especiais. A segunda lista conterá 

somente a pontuação dos Portadores de Necessidades Especiais. A terceira lista conterá 

somente a pontuação dos Afrodescentes. 

ONDE SE LÊ:  

 5.11 - Caberá recurso relativo à inscrição que tenha sido efetuada com o regular recolhimento 

da respectiva taxa de inscrição e que não conste da relação dos candidatos que tiveram as 

inscrições homologadas na forma do subitem 6.9, 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, no prazo estabelecido no subitem 

 

 



LEIA-SE:   

5.11 - Caberá recurso relativo à inscrição que tenha sido efetuada com o regular recolhimento 

da respectiva taxa de inscrição e que não conste da relação dos candidatos que tiveram as 

inscrições homologadas na forma do subitem 5.9, 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, no prazo estabelecido no subitem   

ONDE SE LÊ: 

6.1.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com 1 

(uma) hora de antecedência, obrigatoriamente munido de lápis, borracha, caneta esferográfica 

com tinta preta ou azul e documento original de identificação, observados os subitens 7.1.6, 

7.1.7 e 7.1.8. 

LEIA-SE:   

6.1.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com 1 

(uma) hora de antecedência, obrigatoriamente munido de lápis, borracha, caneta esferográfica 

com tinta preta ou azul e documento original de identificação, observados os subitens 6.1.6, 

6.1.7 e 6.1.8. 

ONDE SE LÊ: 

6.1.7 - Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala de prova: 

Carteira de Trabalho (modelo velho) expedida antes de 20 de janeiro de 1997, Certificado de 

Reservista, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, 

carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não 

identificáveis e/ou danificados e outros que não constam no item 7.1.6.  

LEIA-SE:   

6.1.7 - Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala de prova: 

Carteira de Trabalho (modelo velho) expedida antes de 20 de janeiro de 1997, Certificado de 

Reservista, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, 

carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não 

identificáveis e/ou danificados e outros que não constam no item 6.1.6.  

ONDE SE LÊ: 

6.1.14 - O candidato que usar de atitudes de desacato ou desrespeito com qualquer dos fiscais 

ou responsáveis pela aplicação da prova, bem como aquele que descumprir o disposto nos 

subitens 7.1.10, 7.1.11 e 7.1.12, será eliminado do Concurso.  

LEIA-SE:   

6.1.14 - O candidato que usar de atitudes de desacato ou desrespeito com qualquer dos fiscais 

ou responsáveis pela aplicação da prova, bem como aquele que descumprir o disposto nos 

subitens 6.1.10, 6.1.11 e 6.1.12, será eliminado do Concurso.  



ONDE SE LÊ: 

6.1.16 - É de responsabilidade do candidato comparecer ao local da realização da prova 

objetiva, no horário estipulado no subitem 7.1.3, bem como observar o tempo destinado à 

realização da prova e preenchimento do cartão-resposta (subitem 7.1.15, deste Edital).  

LEIA-SE:   

6.1.16 - É de responsabilidade do candidato comparecer ao local da realização da prova 

objetiva, no horário estipulado no subitem 6.1.3, bem como observar o tempo destinado à 

realização da prova e preenchimento do cartão-resposta (subitem 6.1.15, deste Edital).  

ONDE SE LÊ: 

6.2.2 - Os candidatos eliminados, ou seja, aqueles que não atenderem aos critérios 

estabelecidos no subitem 7.1.26, não terão seus títulos analisados e pontuados. 

LEIA-SE:   

6.2.2 - Os candidatos eliminados, ou seja, aqueles que não atenderem aos critérios 

estabelecidos no subitem 6.1.26, não terão seus títulos analisados e pontuados. 

 

ONDE SE LÊ: 

6.2.4 - Para a Prova de Títulos, serão considerados como títulos hábeis a pontuação somente 

dos relacionados no quadro a seguir, cuja avaliação observará rigorosamente os limites de 

pontuação: 

Cursos Pontos por Curso Pontuação Máxima 

Aperfeiçoamento na área* Subitem 7.2.4.1 3,0 

Especialização na área* 2,0 4,0 

Mestrado na área* 4,0 4,0 

Doutorado na área* 5,0 5,0 

Tempo de serviço na área* 0,5 cada semestre** 4,0 

* Entende-se por área, os programas que tenham relação direta com a área em que irá 

atuar. 

 ** O tempo de serviço será comprovado através de cópia autenticada da carteira de 

trabalho ou declaração do órgão público, constando o cargo para o qual o candidato concorre 

no concurso. 

 

 



LEIA-SE:   

6.2.4 - Para a Prova de Títulos, serão considerados como títulos hábeis a pontuação somente 

dos relacionados no quadro a seguir, cuja avaliação observará rigorosamente os limites de 

pontuação: 

Cursos Pontos por Curso Pontuação Máxima 

Aperfeiçoamento na área* Subitem 6.2.4.1 3,0 

Especialização na área* 2,0 4,0 

Mestrado na área* 4,0 4,0 

Doutorado na área* 5,0 5,0 

Tempo de serviço na área* 0,5 cada semestre** 4,0 

* Entende-se por área, os programas que tenham relação direta com a área em que irá 

atuar. 

 ** O tempo de serviço será comprovado através de cópia autenticada da carteira de 

trabalho ou declaração do órgão público, constando o cargo para o qual o candidato concorre 

no concurso. 

 

ONDE SE LÊ: 

6.2.4.2 - Os cursos de que trata o subitem 7.2.4.1 só serão válidos se realizados, entre os anos 

de 2011 a 2014, com término até a data estabelecida para a entrega dos títulos. 

LEIA-SE:   

6.2.4.2 - Os cursos de que trata o subitem 6.2.4.1 só serão válidos se realizados, entre os anos 

de 2011 a 2014, com término até a data estabelecida para a entrega dos títulos. 

 ONDE SE LÊ: 

6.2.4.3 - A pontuação a que se refere o subitem 7.2.4.1 só será atribuída ao candidato que 

anexar aos títulos, cópia autenticada do diploma e/ou certificado de conclusão do curso de 

graduação, que servirá apenas como comprovação do período de realização dos cursos. 

LEIA-SE: 

6.2.4.3 - A pontuação a que se refere o subitem 6.2.4.1 só será atribuída ao candidato que 

anexar aos títulos, cópia autenticada do diploma e/ou certificado de conclusão do curso de 

graduação, que servirá apenas como comprovação do período de realização dos cursos. 

 

 



ONDE SE LÊ: 

7.1 - Após a divulgação do gabarito, poderá o candidato interpor recurso no prazo de 02(dois) 

dias, utilizando-se do formulário específico que estará disponível no seguinte endereço da 

internet: www.fauel.org.br e www.colombo.pr.gov.br devendo ser protocolizado na forma 

descrita no subitem 8.4.  

LEIA-SE:   

7.1 - Após a divulgação do gabarito, poderá o candidato interpor recurso no prazo de 02(dois) 

dias, utilizando-se do formulário específico que estará disponível no seguinte endereço da 

internet: www.fauel.org.br e www.colombo.pr.gov.br devendo ser protocolizado na forma 

descrita no subitem 7.4.  

 

ONDE SE LÊ: 

7.3 – Após a divulgação da nota da prova de títulos e da classificação final, poderá o candidato 

interpor recurso no prazo de 02(dois) dias, utilizando-se do formulário específico que estará 

disponível no seguinte endereço da internet: www.fauel.org.br e www.colombo.pr.gov.br 

devendo ser protocolizado na forma descrita no subitem 8.4.  

LEIA-SE:  

 7.3 – Após a divulgação da nota da prova de títulos e da classificação final, poderá o candidato 

interpor recurso no prazo de 02(dois) dias, utilizando-se do formulário específico que estará 

disponível no seguinte endereço da internet: www.fauel.org.br e www.colombo.pr.gov.br 

devendo ser protocolizado na forma descrita no subitem 7.4.  

ONDE SE LÊ: 

7.4 - Os recursos deverão ser protocolizados de forma on line através do site 

www.fauel.org.br, desde que dentro do prazo estabelecido no subitem 8.1.  

LEIA-SE:   

7.4 - Os recursos deverão ser protocolizados de forma on line através do site www.fauel.org.br 

, desde que dentro do prazo estabelecido no subitem 7.1.  

ONDE SE LÊ:  

7.8 - Os recursos que não estiverem redigidos no formulário específico (subitens 8.1 e 8.3), 

bem como os que forem encaminhados por protocolo direto na FAUEL, via postal, via fax ou 

via correio eletrônico não serão admitidos nem analisados.  

LEIA-SE:   

7.8 - Os recursos que não estiverem redigidos no formulário específico (subitens 7.1 e 7.3), 

bem como os que forem encaminhados por protocolo direto na FAUEL, via postal, via fax ou 

via correio eletrônico não serão admitidos nem analisados.  



ONDE SE LÊ: 

8.2.1 - Para os cargos de Educador Infantil e Professor, será: 

 

 

 

 

Sendo, 

NF = nota final 

NO = nota da prova objetiva 

NT 

LEIA-SE:   

8.2.1 - Para os cargos de Educador Infantil e Professor, será: 

 

 

 

 

Sendo, 

NF = nota final 

NO = nota da prova objetiva 

NT = nota da prova de títulos 

ONDE SE LÊ: 

10.1.3 - O candidato que convocado, deixar de atender o Edital de Convocação, terá seu  

nome transportado para o final da lista de classificação, no cargo respectivo, podendo  

ser novamente convocado enquanto vigorar o prazo de validade do concurso.  

 

 
LEIA-SE:   

10.1.3 - O candidato que convocado, deixar de atender o Edital de Convocação, terá que 

solicitar por escrito que seu nome seja transportado para final de Lista de Classificação, 

no cargo respectivo, podendo ser novamente convocado enquanto vigorar o prazo de 

validade do concurso.  
 

NF = NO + NT 

 

NF = NO + NT 

 



ONDE SE LÊ: 

10.6 - Os documentos previstos no item 11.5 deverão ser apresentados na forma de fotocópia 

autenticada ou mera fotocópia, desde que o candidato apresente o original para conferência 

no local da entrega.  

LEIA-SE:   

10.6 - Os documentos previstos no item 10.5 deverão ser apresentados na forma de fotocópia 

autenticada ou mera fotocópia, desde que o candidato apresente o original para conferência 

no local da entrega.  

ONDE SE LÊ: 

11.5 - Por ocasião da convocação, será exigida do candidato, a apresentação dos documentos 

relativos às condições estabelecidas nas alíneas do subitem 12.1, sendo desclassificado o 

candidato que deixar de atender a qualquer uma dessas condições.  

LEIA-SE:   

11.5 - Por ocasião da convocação, será exigida do candidato, a apresentação dos documentos 

relativos às condições estabelecidas nas alíneas do subitem 11.1, sendo desclassificado o 

candidato que deixar de atender a qualquer uma dessas condições.  

ONDE SE LÊ: 

11.1.1 - O candidato deverá fazer prova dos documentos e das condições previstas no subitem 

12.1, bem como preencher os requisitos exigidos por ocasião do ato da convocação, sendo 

eliminado do certame o que deixar de apresentar ou desatender quaisquer exigências.  

LEIA-SE:   

11.1.1 - O candidato deverá fazer prova dos documentos e das condições previstas no subitem 

11.1, bem como preencher os requisitos exigidos por ocasião do ato da convocação, sendo 

eliminado do certame o que deixar de apresentar ou desatender quaisquer exigências.  

ONDE SE LÊ: 

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

  

NÍVEL FUNDAMENTAL: 

PORTUGUÊS:  

CARGO: ASSISTENTE DE ALUNOS.  

1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual de palavras e 

expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e concisão. 

Vocabulário. 2) FONÉTICA E FONOLOGIA: letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros 

vocálicos e consonantais. Dígrafo. Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) 

MORFOLOGIA: classes gramaticais: classificação e flexões. Estrutura e formação de palavras. 4) 

SINTAXE: introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. Período simples e 

composto. Pontuação. Concordância Verbal e Nominal. Regência Verbal e Nominal e crase. 5) 



PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, onde/aonde, mal/mau, 

senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de mais, a/há, acerca de/há 

cerca de, ao invés de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, tampouco/tão pouco, 

mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do hífen.  

  

MATEMÁTICA:  

CARGO: ASSISTENTE DE ALUNOS. Noções de conjunto; Conjunto dos números naturais; 

Operações; Múltiplos e divisores de um número natural; Máximo divisor comum e mínimo 

múltiplo comum de dois números naturais; Potências e raízes; Conjunto dos números inteiros; 

Operações; Conceito de fração; Operações elementares com frações; Números decimais; 

Operações com decimais; Grandezas diretamente e inversamente proporcionais; Regra de três 

simples; Cálculo de porcentagens, juros simples e compostos; Cálculo algébrico: operações 

elementares; Equações, inequações e sistemas de primeiro grau; Problemas de aplicação; 

Leitura e interpretação de dados apresentados em gráficos de barra, setores e linhas; Uso de 

listagens e diagrama da árvore na resolução de problemas;  

Unidades de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo; Cálculo do perímetro e 

da área de triângulos, quadriláteros e circunferência; Cálculo do volume de figuras sólidas 

retangulares; Problemas de raciocínio lógico.  

  

CONHECIMENTOS GERAIS:  

CARGO: ASSISTENTE DE ALUNOS.  

Noções gerais e atualidades sobre a vida econômica, social, política, tecnologia, relações 

exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento 

juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. 

Conhecimentos gerais sobre meio ambiente, saúde e educação. História do município de 

Colombo-PR, do Estado do Paraná e do Brasil.  

  

CONHECIMENTO ESPECÍFICO:  

ASSISTENTE DE ALUNOS  

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; LDB; Noções básicas de atendimento ao público; 

Noções básicas de informática; Noções básicas das atribuições do cargo.  

 

 

 LEIA-SE:   

PORTUGUÊS: 

CARGO: ASSISTENTE DE ALUNOS. 

LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual de palavras e 
expressões. Sinonímia, antonímia. Vocabulário. 2) FONÉTICA E FONOLOGIA: letra/fonema. 
Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. Divisão silábica, 
acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: classificação.  4) 
SINTAXE: introdução à sintaxe (frase). Pontuação. Concordância Verbal e Nominal.  

 

MATEMÁTICA: 

CARGO: ASSISTENTE DE ALUNOS. 



Noções de conjunto; Conjunto dos números naturais; Operações; Múltiplos e divisores de um 

número natural; Conjunto dos números inteiros; Operações; Conceito de fração; Cálculo de 

porcentagens; Máximo múltiplo comum; Máximo divisor comum; Leitura e interpretação de 

dados apresentados em gráficos de barra, setores e linhas; Unidades de comprimento, área, 

volume, capacidade, massa e tempo. Problemas de raciocínio lógico. 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

CARGO: ASSISTENTE DE ALUNOS. 

Noções gerais e atualidades sobre a vida econômica, social, política, tecnologia, relações 

exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento 

juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. 

Conhecimentos gerais sobre meio ambiente, saúde e educação. História do município de 

Colombo-PR, do Estado do Paraná e do Brasil. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 

ASSISTENTE DE ALUNOS 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Noções básicas de atendimento ao público;  

Noções básicas das atribuições do cargo. 

7. Ficam inalteradas as demais disposições do Edital de Concurso Público n. 001/2014.  

 

 COLOMBO, 20 de fevereiro de 2014.  

 

 

Izabete Cristina Pavin 

Prefeita Municipal 

 

 


