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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 001/2.023 

 
A Prefeitura Municipal de Entre Rios do Oeste, por intermédio da Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo Público Simplificado nomeada pela Portaria nº 14/2023, de 04 de Janeiro de 
2.023, com endereço à Rua Tocantins, 600, telefone (45) 3257-1268, torna publico, para 
conhecimento dos interessados, que de acordo com a Lei Complementar nº 053/2016, de 
14/12/2016, realizará PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 001/2023 objetivando a 
contratação de MOTORISTA, TELEFONISTA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AGENTE EDUCACIONAL 
30 HORAS e AGENTE EDUCACIONAL 20 HORAS,  para prestar serviços junto à Secretarias 
Municipais, bem como atender necessidade de excepcional interesse publico do Município de 
Entre Rios do Oeste, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e na legislação 
vigente. 
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
CAPITULO I – DAS VAGAS 
1.1 – Será disponibilizada vagas, conforme quadro abaixo: 
 

Denominação do 
Emprego 

Carga 
hor./ 
sem. 

Nº 
Vagas 

Venc. 
mensal 

FORMAÇÃO EXIGIDA 
 

MOTORISTA* 40 hs 3 

3.333,35 
Ensino Fundamental 
Completo - CNH categoria 
"D" 

TELEFONISTA** 30 hs 1 

1.923,64 Ensino Médio Completo 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

40 hs 2 

3.061,16 Ensino Médio Completo 

AGENTE EDUCACIONAL 30h 04 

1.537,00 
Magistério ou Pedagogia, 
ambas completo 

AGENTE EDUCACIONAL 20h 04 

1.166,00 
Magistério ou Pedagogia, 
ambas completo 

* Haverá, ainda, a percepção de adicional de insalubridade, em grau médio, no montante de 20% 
(vinte por cento) do salário mínimo regional. 
** Horário cargo Telefonista: 12:30h às 17:30h. 
 

CAPITULO II – DA CARGA HORÁRIA 
2.1 – A  contratação   ocorrerá   sob o   Regime   da CLT, sendo que as jornadas semanais de 
trabalho serão as seguintes: 
a) Motorista:  de 40 (quarenta) horas semanais, com 08 (oito) horas diárias;  
b) Telefonista:  de 30 (trinta) horas semanais, com 06 (oito) horas diárias;  
c)Auxiliar Administrativo: 40 (quarenta) horas semanais, com 08 (oito) horas diárias; 
d) Agente Educacional: 30 (trinta) horas semanais, com 06 (seis) horas diárias; 
e) Agente Educacional: 20 (vinte) horas semanais, com 04 (seis) horas diárias; 
CAPITULO III– DAS INSCRIÇÕES  
3.1 INSCRIÇÕES: 
3.1.1   A   inscrição   no   Processo   Seletivo   Simplificado   implica,  desde   logo,   o conhecimento 
e a tácita aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital. 
3.1.2 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado do Município de Entre Rios do Oeste –   
PR   serão   realizadas   via   internet e presencial no período de 20/01/23 a 03/02/2023, conforme 
segue: 
3.1.2.1 – Via Internet: O período para a realização das inscrições será a partir das 08h00min do dia 
20/01/2023 às 17h30min do dia 03/02/2023, observado horário oficial de Brasília – DF, por meio 
do endereço eletrônico www.entreriosdooeste.pr.gov.br, link “concursos”; 
3.1.2.2 – Presencial: O período vespertino, das 13h30min do dia 20/01/2023 às 17h00min do dia 
03/02/2023, na Secretaria de Educação e Cultura. 
3.1.2  Haverá cobrança de taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), com 
vencimento 06/02/2023. 
3.1.3 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição determinará 
o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
3.1.4 É de exclusiva responsabilidade do candidato à exatidão dos dados cadastrais informados 
no ato da inscrição.  
3.1.5 Não serão aceitas inscrições efetuadas por fax, por via postal ou pelos correios. 
3.1.6 – A inscrição poderá ser efetuada por procurador devidamente habilitado. 
3.1.7 A falsificação de declarações ou de dados, e/ou outras irregularidades na documentação 
verificada em qualquer etapa do presente Teste Seletivo, implicará na eliminação automática do 
candidato sem prejuízo das cominações legais. 
  
3.2 DAS ISENÇÕES: 
3.2.1 As isenções serão dadas exclusivamente aos candidatos hipossuficientes, ou seja, a parte 
que comprovar que não está em condições de arcar com taxa/inscrição. Esse benefício se dará 
através de informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico) 
e do NIS (Número de Identificação Social). 
3.2.2 Para requerer a isenção da taxa de inscrição do Processo Seletivo, o candidato deverá 
realizar a inscrição (gerando o boleto) e encaminhar solicitação ao e-mail: 
concursoero@outlook.com, até a 00h00 do dia 27/01/2023. Com as seguintes informações: 
 a) Nome completo; 
 b) Cargo; 
 b) Número do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico);  
 c) Número do NIS (Número de Identificação Social). 
 
Parágrafo Único: A isenção da taxa de inscrição será concedida ao candidato que estiver 
regulamente inscrito, de acordo com as regras do Cadúnico, cuja família: 

a) Tiver renda mensal por pessoa de até meio salário-mínimo. 
 3.3 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 
3.3.1 Será divulgada no primeiro dia útil após o encerramento das inscrições, a relação dos 
candidatos que tiverem suas inscrições homologadas e/ou indeferidas. 
3.3.2 - O candidato poderá interpor Recurso contra a homologação e/ou indeferimento da 
inscrição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da divulgação das inscrições. 
3.3.3 - Os Recursos deverão ser feitos por escrito e protocolados no Setor de Tributação da 
Prefeitura Municipal de Entre Rios do Oeste, e não serão consideradas Reclamações verbais. 
3.3.4 - Os Recursos serão analisados por Comissão Organizadora, formalmente designada pelo 
Município, que emitirá Parecer Conclusivo. 
3.3.5 - Após análise dos Recursos, a Homologação Final será publicada no Diário Oficial do 
Município, constante da pagina www.entreriosdooeste.pr.gov.br e através de avisos afixados no 
Mural da Prefeitura Municipal de Entre Rios do Oeste à Rua Tocantins 600. 
 
CAPITULO IV – 
DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
 
4.1 - Em obediência ao disposto no § 2°, do artigo 5°, da Lei nº 8.112/1990, e na forma 
do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, serão destinadas às pessoas com deficiência, 
no mínimo, 5% (cinco por cento) das vagas por cargos previstos neste Edital, observada a exigência 
da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, a ser aferida em perícia médica 
oficial quando dos exames pré-admissionais. 
4.1.1  Caso a aplicação do percentual de que trata o item 4.1 resulte em número 
fracionado, esse deverá ser elevado até o primeiro inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 
a 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas por cargo. 
4.1.2  Para os cargos cujo número de vagas disponibilizadas é inferior a 05 (cinco), não 
será possível a reserva imediata de vaga para candidatos com deficiência, uma vez que fica 
inviabilizada a aplicação do percentual estabelecido no artigo 5º da Lei nº 8.112, de 1990, em 
consonância com o Acórdão do STF no Mandado de Segurança nº 26.310-5/Relator Ministro 
Marco Aurélio de Mello. 
4.2 - O direito a nomeação nas vagas reservadas aos candidatos com 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 com 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 os candidatos com deficiência. 

DATA 
ATIVIDADE 

19/01/2023 
 

Publicação do Edital 

20/01/2023 Período de recurso quanto ao edital 

20/01/2023 a 03/02/2023 
Realização das Inscrições 

20/01/2023 a 27/01/2023 
Isenção das Inscrições 

30/01/2023 
Deferimento das Isenções 

07/02/2023 
Divulgação das Inscrições 

08/02/2h 023 
Recursos contra as inscrições 

09/02/2023 
Homologação das Inscrições e Ensalamento 

11/02/2023 
Prova Objetiva  

13/02/2023 
Divulgação do gabarito Provisório 

14/02/2023 
Recurso contra o gabarito da prova  

15/02/2023 
Divulgação dos resultados da Prova 

16/02/2023 
Homologação Resultado Final 
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4.4 - Os candidatos com deficiência deverão obrigatoriamente, encaminhar juntamente 
com a inscrição, requerimento de reserva de vagas para deficiente, conforme anexo III 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.  
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 - O candidato com deficiência que, no ato da inscrição não declarar esta condição, 
não preencher o anexo III, não enviar a Comissão e não acompanhar a publicação dos recursos 
especiais que serão disponibilizados aos candidatos, não poderá reclamar ou solicitar condições 
especiais no dia da prova e não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 
4.6 - As pessoas com 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.  
4.7 -  A publicação do resultado final será feita em duas listas, contendo, a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com necessidades especiais, e a 
segunda, somente a pontuação dos candidatos com necessidades especiais. 
 
CAPITULO V – DIVULGAÇÃO OFICIAL 
5 – Os atos referentes ao Processo Seletivo serão publicados no Diário Oficial do Município, 
constante da pagina www.entreriosdooeste.pr.gov.br e através de avisos afixados no Mural da 
Prefeitura Municipal de Entre Rios do Oeste à Rua Tocantins 600, Centro e de forma 
complementar junto ao Jornal do Oeste. 
 
CAPITULO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 
6.1 – São atribuições da função de MOTORISTA: 
Dirigir e zelar pela conservação de veículos automotores da frota da administração pública 
municipal tais como automóveis, caminhões, utilitários, ônibus, micro-ônibus, peruas, 
ambulâncias e demais veículos da frota, manipulando os comandos de marcha, direção e demais 
mecanismos conduzindo-os e operando-os em programas determinados de acordo com as 
normas de trânsito e segurança; transportar pessoas,  estudantes, mercadorias, malotes, 
equipamentos e materiais para exame de saúde; observar os cuidados necessários no transporte 
e acomodação de pacientes; manter as velocidades permitidas observando as regras de trânsito; 
zelar pela segurança das pessoas, dos materiais, equipamentos transportados e pela 
documentação dos veículos; efetuar troca de pneus; inspecionar o veículo, verificando o estado 
dos pneus, os níveis de combustível, água, óleos, testa freios e parte elétrica, certifica-se de todas 
as condições gerais de funcionamento dos veículos automotores; fazer pequenos consertos e 
manutenção higiênica dos veículos; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, 
faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; 
verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos 
pneus; providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes; comunicar ao seu 
superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos: fazer cargas e descargas e 
outras tarefas afins; recolher veículos à garagem quando concluído o serviço do dia, comunicando 
qualquer defeito porventura existente; responsabilizar-se pelos materiais, equipamentos, 
informações e documentos sigilosos da sua área de trabalho. Executar outras atividades 
correlatas. 
 
 
6.2 – São atribuições da função de TELEFONISTA: 
Operar mesa telefônica, manuseando chaves, interruptores e outros dispositivos, para 
estabelecer comunicações internas, locais, interurbanas e internacionais; Receber e realizar 
chamadas telefônicas internas, externas e interurbanas; Realizar transferências aos ramais, 
preenchendo formulários de controle; Anotar e transmitir recados; Elaborar e atualizar agenda 
telefônica; Operar computadores, digitar dados e formatar, imprimir e digitar documentos; 
Confeccionar documentos e preencher formulários, conforme modelo preestabelecido e 
orientação superior; Registrar o recebimento e a remessa de documentos; Operar máquinas 
fotocopiadoras e aparelhos de fax, entre outras de igual nível de complexidade; Responsabilizar-
se pelos materiais, equipamentos, informações e documentos sigilosos da sua área de 
trabalho. Executar outras atividades correlatas. 
 
6.4 – São atribuições da função de AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 
Executar tarefas relativas à rotina administrativa; redigindo ou participando de redação de 
correspondências, documentos legais do órgão, operar microcomputadores, utilizando 
programas básicos e aplicativos, realizar atendimento e recepção ao público, executar tarefas 
auxiliares nos diversos setores da administração pública. Manter controle dos processos que 
circulam em sua área. Apoiar a execução das tarefas realizadas pelos técnicos e assistentes 
administrativos. Atender e efetuar ligações telefônicas, procedendo as transferências das 
chamadas para as respectivas pessoas, anotar recados quando necessários e repassar as 
informações solicitadas. Operar máquinas fotocopiadoras e aparelhos de fax, entre outras de 
igual nível de complexidade; Responsabilizar-se pelos materiais, equipamentos, informações e 
documentos sigilosos da sua área de trabalho. Executar outras atividades correlatas. 
 
6.5 – São atribuições da função de AGENTE EDUCACIONAL: 
 
Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da unidade; participar na 
elaboração e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da unidade; zelar pelo 
desenvolvimento integral das crianças, nos aspectos físico, psicológico e social; participar no 
planejamento e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de acordo com a proposta 
pedagógica da instituição educacional; organizar tempos e espaços que privilegiam o estudar e o 
aprender de maneira agradável, dentro das limitações de cada criança , respeitando o tempo de 
aprender de cada um; organizar e promover formas adequadas para a promoção das atividades 
educacionais das crianças sob seus cuidados; participar na avaliação da criança, observando e 
registrando o desenvolvimento das mesmas; executar as rotinas diárias de modo flexível e 
organizado; colaborar com as atividades de articulação da unidade escolar com as famílias e a 
comunidade; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional, programados pela unidade escolar e pela Secretaria de Educação; 
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; incumbir-se de outras 
tarefas especificas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas emanadas da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura. 
 
CAPITULO VII – DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 
 
7.1 – O Processo Seletivo Público Simplificado será constituído pelas seguintes fases: 
 

FASES CARÁTER 

PROVA OBJETIVA ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO 

 
7.2 – A Prova Objetiva será elaborada e corrigida pela Banca Examinadora a ser integrada por 
profissionais de reconhecida capacidade. 
7.3 – O Ato de designação da banca examinadora será publicado após divulgação do resultado das 
provas. 
7.4 – A apuração dos resultados e da classificação final ficará a cargo da Comissão Organizadora. 
7.5 – Os resultados de cada etapa divulgados no Diário Oficial do Município, constante da pagina 
www.entreriosdooeste.pr.gov.br,  através de avisos afixados no Mural da Prefeitura Municipal de 
Entre Rios do Oeste à Rua Tocantins 600, Centro e de forma complementar junto ao Jornal do 
Oeste. 
7.6 – Será aplicada prova objetiva, contendo 10 questões de português, 10 questões de 
matemática,  05 questões de conhecimentos gerais  e 15 questões de conhecimentos específicos, 
com 04 (quatro) alternativas e existindo somente 01 (uma) resposta correta a ser marcada em 
cada questão, sendo as mesmas de múltipla escolha. Serão consideradas nulas as respostas que 
estiverem rasuradas ou a lápis mesmo que legíveis. 
7.7 – Cada questão terá um valor de 2,5 pontos. 
7.8 – As provas objetivas serão realizadas na Escola Municipal Presidente Médici, no dia 11 de 
Fevereiro de 2.023, com início às 8 horas e término às 10 horas, com duração máxima de 02 (duas) 
horas. 
7.9 – Serão aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem aproveitamento mínimo de 
50 pontos. 
7.10 - A duração da prova será de 02 (duas) horas, sendo que o candidato deverá comparecer ao 
local de prova com 30 minutos de antecedência do horário estabelecido no subitem 7.8, munido 
de caneta esferográfica azul ou preta, cartão de inscrição e documento original de identificação. 
7.11 - Os portões de acesso ao local de realização da prova serão abertos às 7h20min e fechados 
às 7h50min, estando impedido, por qualquer motivo, de ingressar o candidato que chegar ao local 
de prova após o horário estipulado. 
7.12 - O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, 
que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de 
respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade 
com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma 
haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 
7.13 - As respostas às questões objetivas serão transcritas para o gabarito com caneta 
esferográfica com tinta preta ou azul, devendo o candidato assinalar uma única resposta para 
cada questão. 
7.14 – Não serão permitidas durante a realização da prova, comunicação entre candidatos, 
consultas a livros ou aos demais candidatos, utilização de máquina de calcular, celulares ou 
aparelhos eletrônicos. 
7.15 – Em nenhuma hipótese será permitida a entrada do candidato após o horário determinado 
para inicio da prova. 
7.16 – Será excluído automaticamente do teste seletivo o candidato que afastar-se da sala, a 
qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal e ou ausentar-se da sala, a qualquer tempo, 
portando a folha de respostas ou outros materiais não permitidos. 
7.17 – Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas 
em virtude de afastamento do candidato do local de provas. 
7.18 – Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu 
Gabarito-Resposta. 
7.19 - Todos os candidatos, em casos de sintomas gripais, deverão estar usando máscara em toda 
a dependência, bem como o uso de álcool gel nas mãos quando entrar e sair da sala.  
CAPITULO VIII – DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
8.1  – Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com a média final 
obtida. 
8.2 Serão considerados aprovados, os candidatos com Média de Classificação igual ou 
superior a 50 (cinquenta) pontos. 
8.3 – Em caso de empate na nota final, para fins de classificação serão adotados os seguintes 
critérios, na ordem indicada abaixo, dando preferência ao candidato que possuir: 

a) idade mais elevada; 
b) maior pontuação na prova objetiva, das questões específicas. 

 
CAPÍTULO IX – DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
9.1 - O prazo de validade deste processo seletivo será de 12 (doze) meses, contado a partir da data 
de homologação do resultado final, podendo, no interesse do Município, ser prorrogado por uma 
vez, por igual período ou rescindido em qualquer tempo. 
CAPÍTULO X - DOS RECURSOS 
 
10.1 - O candidato que desejar interpor recurso contra o edital poderá fazê-lo até 24 (vinte e 
quatro) horas após a publicação do edital, através de petição escrita endereçada à Comissão 
Organizadora, à qual deverá ser protocolizada no Setor de Tributação da Prefeitura Municipal. 
10.2 – O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado do gabarito provisória poderá 
fazê-lo até 24 (vinte e quatro) horas após a publicação do edital, através de petição escrita 
endereçada à Banca Examinadora, à qual deverá ser protocolizada no Setor de Tributação da 
Prefeitura Municipal. 
10.2.1 - O gabarito provisório divulgado poderá ser alterado, caso haja provimento de recursos 
interpostos, onde o resultado será modificado para todos. 
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10.2.2 - O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente 
ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 
10.2.3 – O recurso deverá ser formalizado pelo candidato ou por procurador devidamente 
habilitado. 
CAPÍTULO XI - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1 - Divulgado o gabarito provisório, após transcorridos os prazos e decididos os recursos 
porventura interpostos, o Teste Seletivo será homologado pelo Prefeito do Município e o 
resultado e classificação final publicados no Diário Oficial do Município, constante da página 
www.entreriosdooeste.pr.gov.br e através de avisos afixados no Mural da Prefeitura Municipal 
de Entre Rios do Oeste à Rua Tocantins 600, Centro e de forma complementar pelo Jornal do 
Oeste. 
11.2  - A homologação final do Teste Seletivo e a divulgação, prevista no item anterior, está 
prevista para o dia 16/02/2023. 
11.3 - A contratação dar-se-á mediante a celebração de contrato por tempo determinado, em 
regime de CLT. 
11.4 - O contrato terá a duração de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até igual 
período, desde que não ultrapasse 24 (vinte e quatro) meses o período total do contrato e desde 
que seja necessário ao serviço público. 
11.5 - A contratação não gera ao candidato direito nem expectativa de direito à efetivação no 
Serviço Público Municipal, ou à manutenção do contrato por período superior ao estipulado em 
seu próprio corpo, para o seu término. 
11.6 – Na desistência ou eliminação de algum candidato aprovado e classificado, sua vaga será 
preenchida pelo candidato subseqüente, com estrita observância da classificação. 
11.7 - A contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação e ficará 
condicionada à comprovação dos seguintes documentos: 

a) Uma (01) foto 3x4 recentes; 
b) Fotocópia de documento oficial de identificação com fotografia; 
c) Fotocópia do CPF; 
d) Fotocópia do Titulo de Eleitor, comprovando que está em dia com as obrigações 

eleitorais; 
e) Carteira de Trabalho;  
f) Fotocópia de comprovante de residência; 
g) Fotocópia da certidão nascimento/casamento; 
h) Fotocópia da certidão nascimento dos filhos; 
i) Fotocópia autenticada do comprovante de escolaridade; 
j) Fotocópia da Carteira de Reservista, comprovando que está em dia com as 

obrigações militares (se masculino); 
k) Fotocópia do Cartão do PIS/PASEP; 
l) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, caso possua; 
m) Comprovante do numero da conta em banco p/ receber pagamento; 
n) Exame Admissional; 
o) Cópia da Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Bens; 
p) Apresentar declaração atestando não ter sido demitido do serviço público, por 

justa causa; 
q) Apresentar declaração atestando não estar condenado por sentença criminal, 

transitada em julgado e não cumprida; 
r) Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou 

função pública e sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e 
pensão; 

s) Fotocópia da Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 anos. 
11.8 - A ausência de qualquer documentação constante nas alíneas do Parágrafo anterior, dentro 
do prazo estabelecido ao candidato, no ato da convocação, caracterizará sua desistência no Teste 
Seletivo. 
11.9 – Toda documentação entregue pelo candidato não será devolvida, ficando arquivada nos 
autos do referido processo. 
11.10 – Caso o candidato não deseje assumir de imediato, poderá, dentro do prazo previsto para 
comparecimento, mediante requerimento próprio, solicitar para passar para o final da lista dos 
aprovados e, para concorrer, observada sempre a ordem de classificação e a validade do certame, 
a novo chamamento uma só vez. 
CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do processo seletivo. 
 
Entre Rios do Oeste - Pr, em 19 de janeiro de 2.023. 
 
ANEXO I - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA PROVA OBJETIVA: 
 
PARA MOTORISTA: 
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do 
autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e 
coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros 
vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e 
antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de Problemas envolvendo raciocínio lógico-
matemático (proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos). As 
quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e 
proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com 
equações do primeiro grau.  
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de 
Entre Rios do Oeste; História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Entre Rios do 
Oeste. 
Conhecimento Específicos: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; 
Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do 

Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de circulação e conduta; Noções 
de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; Manutenção e Limpeza de veículos - Código 
de Ética do Servidor. 
 
 
PARA TELEFONISTA: 
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e 
Coesão Textual. Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. 
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Frações, Divisibilidade, equações de 1º grau (com uma variável), Equações de 1º grau 
(com duas variáveis), Inequações de 1º grau, Razões, Proporções, Grandezas proporcionais, Regra 
de três, Porcentagem, Medidas de Volume, Medidas de capacidade, Medidas de Massa, Números 
decimais, Medidas de comprimento, Médias, Operações com números racionais e decimal. 
Porcentagem e juros simples. 
Conhecimento Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de 
Entre Rios do Oeste; História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Entre Rios do 
Oeste. 
Conhecimentos Específicos: Técnicas de atendimento ao público, Código de Ética do Servidor; 
Noções básicas de processo; conhecimento dos aplicativos Office; habilidade no uso do Word e 
Excel; Disciplina; Comportamento no trabalho e relações humanas; Habilidade no uso da internet. 
 
PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e 
Coesão Textual. Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. 
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Frações, Divisibilidade, equações de 1º grau (com uma variável), Equações de 1º grau 
(com duas variáveis), Inequações de 1º grau, Razões, Proporções, Grandezas proporcionais, Regra 
de três, Porcentagem, Medidas de Volume, Medidas de capacidade, Medidas de Massa, Números 
decimais, Medidas de comprimento, Médias, Operações com números racionais e decimal. 
Porcentagem e juros simples. 
Conhecimento Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de 
Entre Rios do Oeste; História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Entre Rios do 
Oeste. 
Conhecimento Específico: Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Código de Ética do 
Servidor, Lei Orgânica do Município Entre Rios do Oeste; Noções básicas de portaria, decreto, 
ofício, arquivo; Constituição Federal; Noções básicas de atendimento ao público; Boas Maneiras, 
comportamento no trabalho e relações humanas; Noções básicas de informática, Habilidade no 
uso da internet. 
 
 PARA AGENTE EDUCACIONAL: 
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e 
Coesão Textual. Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. 
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Frações, Divisibilidade, equações de 1º grau (com uma variável), Equações de 1º grau 
(com duas variáveis), Inequações de 1º grau, Razões, Proporções, Grandezas proporcionais, Regra 
de três, Porcentagem, Medidas de Volume, Medidas de capacidade, Medidas de Massa, Números 
decimais, Medidas de comprimento, Médias, Operações com números racionais e decimal. 
Porcentagem e juros simples. 
Conhecimento Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de 
Entre Rios do Oeste; História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Entre Rios do 
Oeste. 
Conhecimento Específicos: Campos de experiências na Educação Infantil, Objetivos de 
Aprendizagem na Educação Infantil, Direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação 
Infantil, Concepção de Educação Infantil, Educação Inclusiva (Referencial Curricular do Paraná, 
BNCC, Currículo Básico para Escola Pública - Séries Iniciais – Amop). 
 
ANEXO II - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023 
 
REQUERIMENTO DE RECURSO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: 

Inscrição: R.G.: 

Cargo Pretendido: Fone: 
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À Comissão Organizadora do Teste Seletivo 
 

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

_______________________, _____ de ________________ de 2023. 
 
_______________________________________ 
Assinatura do Candidato 
 
INSTRUÇÕES: 
- Somente serão analisados pela Comissão Organizadora do Teste Seletivo 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 III - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023 
 
REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS E/OU CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 
 
À COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:   

Inscrição: Documento:  

Cargo 
Pretendido: 

 Fone:  

 
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 
 
Necessita condições especiais para realização da(s) prova(s)? 
(     ) Não                     (     ) Sim 
 
Em caso positivo, especificar:   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____ 
Entre Rios do Oeste, _____ de ___________________ de 2023. 
_______________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
  
Os candidatos portadores de deficiência deverão obrigatoriamente, encaminhar juntamente com 
a inscrição, requerimento de reserva de vagas para deficiente, conforme anexo III 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. 

 
 

REJANE VOGT ANDERLE                   ARI ALOISIO MALDANER 
                                   Presidente Da Comissão                              Prefeito 
                
 
 


