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EDTTAL O2t2g23

PROCESSO SELETTVO PÚBLTCO SIMPLTFTCADO, PARA CONTRATAÇÃO DE

ESTAGIÁRIOS PARA O SÊRVIçO PÚBLICO MUNICIPAL.

DISPÕE SGBRE O EDITAL DO PROCESSO
SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO,PARA
OCADASTRORESERVA DE ESTAGÁRIOS
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

O Município de Clevelândia, Estado do Paraná, toma público, para conhecimento

dos inreressados, a ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO

SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO, PARA O CADASTRO RESERVA dE 34

(trinta e quatro) vagas reseryas de estágio náo obrigatório remunerâdo, destinado a

estudantes devidamente matricuiados em Cursos de Formaçáo de Docentes,

Educação Superior (Graduação e Pós-Graduação) na área da Educação, que será

realizado pela Faculdade Munacipal de frucação e Me.ro Ambiente de Clevelândia -

FAMA, junto à Comissão do Processo Seletivo do Município de Clevelândia

nomeada através da Portaria n" 23512O22, na forma da Lei Federal no 11.788/2008

e das Leis Municipais 2.65212018 e 2.79212O22.

1 DAS DISPOSIçÕES PRELIMINARES

1.'l O presente Processo Seletivo é regido por este Edital e às leis que se referem

ao presente certame, o qual será promovido pela Prefeitura Municipal de Clevelândia

e executado pela Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente de Clevelândia

- FAMA.

1.2 O Processo Seletivo destina-se para a formação de vagas existentes e à
Íormação dê câdãstro reserva de estagiários, para atender as demandas da

Prefeitura MunÍcipal de Clevelândia, conÍorme Anexo l.
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1.34s inforrnações prestadas pelo candidato seráo de sua ínteira r:esponsabilidade,

dispondo a Comissão o direito de excluir do processo seletivo aquele oue fornecer

dados inverídicos-

1.4 Não poderá inscrever-se, o êstudante que já tenha estagiado pelo período igual

ou superior a 02 (dois) anos nesta municipalidade, em caráter de êstágio curricular

não obrigatório.

't.5 A contratação efetiva do candidato dependerii da época conveniente e oportuna,

bem como das necessidades da Administraçâo Municipal e das disponibilidades

orçamentárias.

1.6 A convocação dos inscritos aprovados no processo seletivo, será no dia

1010312023, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, a qual será

divulgada na lmprensa Oficial do Município "Diário do Sudoeste", no site da

PreEitura Municiput rro erdereço eletÍúnico www.clevelandia.pr.qov.br, pet'] site dâ

Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente de Clevelândia - FAMA no

endereço eletrônico www.fama.pr.edu.br e no mural da Secretaria Municipal de

Educação, Cultura e Esporte.

2 DAS VAGAS

2.í As 34 (trinta e quatro) vagas reseryas ofertadas, serão distribuídas:

;' 34 (trinta e quatro) vagas para a Secretaria Municipal de Educação, que

deveráo ser ocupadas por estudantês quê êstejam regularmente matriculados

em Cursos de Graduação (Bacharelado, Licenciatura) e Cursos de Pós-

graduação na área da Educação, sendo que 14 (quatorzê) vagas serão para

carga horária de 30 horas e 20 (vínte) vagas com caÍga horária de 20 horas,

respeitando a classificação final e a necessidade da secretaria.

2.2 Os aprovados serão designados para suas funções pela Secretaria Municipal de

Educação, Cultura e Esporte.

2

§ó



MüfrrciPr0 m clrurmmm
, 

- 

PORTAT- DO SI'Í,OESTE
ê t '-. n- coRoxEL pÉoRo plcxE(o. n'- sâo. ÊÍrrrno,Êt.tvEú otl- tÀf,l?rr

t&/4/IÊ{L§ , c& tosrÂL n'. st c.P - ass:lcooo Íol,ÊlF.,t io46) 32sz'1r.72

3 DAS VAGAS RESERVAf,'âS A PESSOA COITI T}EFICIÊNCIA

3.1 Aos candidatos com deficiência, de amrdo com a Lei Municipal no 2693/2019,

será assegurado o percentual de 1O%o (dez por centoi das vagas de estágio

ofertadas.

3.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoa com

deficiência deverá, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deÍiciência e,

posteriormente, se @nvocado, submeter-se à perícia Médica, que opinará

conclusivamente sobre a sua qualificação e sobre o grau de deficiência, com a

Íinalidade de verificar realmente se está habilítado a ocupar uma das vagas

reservadas (ConstituiÉo Federal, art. 37, Vlll).

3,3 No ato da inscrição e contrataçáo o candidato deverá entregar junto aos outros

documentos solicitados neste certame o laudo médico que ateste a espécie e o grau

da deÍiciência, com expressa referência ao código correspoRdente da ClassiÍicaçâo

lnternacional de Doenças {ClD), bem como sua provável causa.

3.3.1 O laudo médico que se refere o item 3.3 deverá ser expedido no prazo máximo

de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições-

3.4 As pessoas declaradas com deficiêficia, participarâo do Processo Seletivo em

igualdade de condições com os demais candidatos.

3.5 O candidato gue, no ato de inscriçáo, declarar-se pessoa com deÍiciência, se

clãssificâdo oo Processo Seletivo, terá seu nome publicado en: relação de

classificação à parte, observada a respectiva ordem de classiÍicação.

3.6 As vagas destinadas que não forem providas por falta de candidatos serão

preenchidas pêlos demais candidatos, observada a ordem geral de clâssiícâção.

3.7 O candidato deve entregar a dêclaraÉo no âto da convocação conÍorme modelo

conforme modelo constante no Anexo ll deste Edital.

4 DAS VAGAS RESERVADAS A ÀUTODECLÀRANTES AFRODESCENDENTES

4.í Ao candidato afrodescendente é assegurado o direito de se inscrever neste teste

seletivo, conforme estabelecido na Lei Municipal no 2.69312O19, de 03 de junho de

2419
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4.2 Er.n obed.iência a referida lei, fica reservada ao candidato âÍrodescêndentê, o

percentual de 2oo/o (vinte por cento) das vagas existentes por função, devendo o

candidato observar, no ato da inscrição, além das condições gerais estabeiecidas

neste Edital, também as condiçôes especiais previstas neste subitem, para que

possa fazer uso das prerrogativas disciplinadas em lei e neste Edital.

4.3 Para efeitos do previsto neste Edital, considera-se afrodescendente aqueie que

assim se declarar expressarnente, no ato da inscrição rnediante preenchimento do

Anexo lll, identificando-sê como de cor preta ou parda, a raça etnia nêgra.

4.4 O candidato afrodescendente participará do processo seletivo em igualdade de

condições com os demais candidatos no que conceme às exigências estabelecidas

neste Edital.

4.5 Dêtectada falsidade nas declaraçóes prestadas pelo candidato no período de

inscrições, sujeitar-se-á o mêsmo à anulaçáo da inserição correspondente às vagas

destinadas a afrodescendentes, permanecendo apenas a inscriçáo correspondente

às vagas de ampla concorrência deste processo seletivo. Em caso de ser detectada

falsidade nas declarações prestadas pelo candidato após contratado, será aplicada

as medidas jurídicas cabíveis incluindo pena de rescisão do termo de estágio,

assegurada em qualquer hipótese a ampla defesa e contraditório-

4.6 O candidato quê se inscrever c,omo afrodescendente concorrerá, além das vagas

reservadas por força de lei, tambén: às vagas de ampla conconência.

4.7 Na hipótese de não existirem candidatos inscritos para as vagas reservadas aos

afrodescendentes, as vagas respectivas e remanescentes serão destinadas aos

demais candidatos aprovados na lista universal, observada a ordem geral de

classificação.

4.8 A auto declaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade.

5 DAS TNSCRIçÕES

5.í A inscriçâo no Processo Seletivo implica, desde logo, a ciência e aceitaçâo tácita

pelo candidato das condições estabelecidas neste edital e em editais

complêmentâres ou de retificações. .Antes de efetuar a inscríção, é de

4



trrumGipt0 0r HEUrmililn
dsi-SÉ. R. COROtifL PEORO p^(trECO, n.- SaO. CE TRO.fL€Vtú O|Â - PÀRÂNÁ

€*4!rt#Ã" , Cx- POST l" n". 6Í. cEP - a553c.o{}g §ONÉ/FÂX: (646) 3252-1472 ffi
responsabilidade do candidato conhecer todas as deterrninaçôes referentes ao

Processo Seletivo para certificar-se de que possui todas as condições e pré-

requisitos para prestar as provas, documentos comprobatórios dos requisitos

exigidos para o cargo por ocasião da nomeação se aprovado e mnvocado.

5.2 A inscrição oconerá exclusivamente pelo site da Faculdade Municipal de

Educação e Meio Ambiente - FAMA de Clevelândia, Paraná, no endereço eletrônico

wurw.famapr.edu.br, no período de 25lAA2*23 à A3lA3l2§23.

5.3 PREENCHTMENTO DO FORMUúRíO DE INSCRIÇÃO

5.3.1 No site da Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente - FAMA,

No endereço www.famapr.edu. br, acessar a página conespondente ao PROCESSO

SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL MUNICIPAL N" O212O23.

5.3.2 Preencher os campos do formulário eletrônico da Ficha de lnscricão. a qual

deverá ser preenchida uma única vez, o preenchimento das inÍormaçôes é de

responsabilidade do candidato, devendo o mesmo conferir cautelosamente s

informações ântes de concluir o Registro da lnscrição.

5.3.3 Ao confirmar o preenchimento da inscrição será gerado um arquivo no formato

PDF que pode ser salvo e/ou impresso, sendo que a segunda via da Ícha de

inscrição pode ser gerada a qualquer momento no site da FAMA, através do CPF do

candidato ou e-mail inÍormado na Íicha de inscrição.

5.3-4 Realizada a inserição; o eandi#a deverá enüteoar na Seercta#a tCluÍrieipal

de Educação, situada a Rua Coronel Pedro Pacheco, 540 - Praça Getúlio Vargas,

no horário de atendimento das 07h:30min às í1h:3Omin e t3h às 17h.

5.3,5 Ficha de inscrição impressa e assinada;

5.3.6 Cópia do Cadastro da Pessoa Física (CPF);

5.3.7 Cópia frente e verso da Carteira de ldentidade;

5.3.8 Foto atuallzada 3x4;

5.3.9 Declaração de matÍículada inslituição de ensino, a qral deve constar o perÍodo

que o estudantê está matriculado atualmente, devidamente assinado;

5.3.í0 Cópia do comprovante de residência;

5.3.í 1 Histórico escolar com identificação do candidato, devidamente assinado;
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5.412 O aluno que se candidatar às vagas deste cêrtâÍnê deverá estar devidamente

matriculado no presente ano e frequentando efetivamente o curso,

5.3.í3 As declarações de matrícuia deverão estar atualizadas;

5.3.14 Os candidatos à vaga de nível médio poderão se inscrever cursando a partir

da primeira série;

5.3.15 Os estudantes que estejam no presênte ano,2ü23, matriculados no primeiro

período/semestre do Curso Superior (graduação) deveráo apresentar histónco

escolar do último ano do Ensino Médio, uma vez que não há possibilidade de

avaliação de histórico escolar referente à Graduação;

5.3.16 Os estudantes quê estejam no presente ano de 2023, matriculados no

primeiro período/semestre de Pós-graduação deverão apresentar histórico escolar

do último período/semestre da Graduaçáo, uma vez que não há possibilidade de

avaliação de historico eseplar referente à Pós-Graduação;

5.3.17 Serão aceitas inscrições por procuraçâo a qual exige a constituição formal de

procurador com poderes especíÍicos, com firma reconhecida.

6 DOS GRITÉRIOS DE AVALIAçÃO E CLASSIFICAçÃO

6.1 Avaliação do conhecimento do estudante será por meio da média aritmética

obtida pelo candidato no último período (ano ou semestre) cursando em sua

respectiva instituição de ensino, sêndo este o critério de classificação.

6.Í.1 Para efeits de cálculo da média serão consideradas as nstas refeÍentes a

todos os componentes curriculares, os quais o estudante estava como matriculado

no último período (ano ou semestre), considera-se, portanto, também os

componentes curriculares os quais o estudantes houveram reprovaçôes e

condicionados aos exames finais.

6,2 Todos os candidatos serão avaliados/classificados de acordo com a média

aritmética obtida, não havendo diêrenciação e ou discriminação dos candidatos por

estarem em período/semestre recente ou avançado do curso, pautando nos

princípios constitucionais expressos implícitos impostos a administração pública

direta e indireta.
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6-3 Aos estudantes suieitos à avaliação por conceitos seráo utilizados as seguintes

tabelas de conversão para atribuiÉo da nota de classificação. nos seus respectivos

câsos:

CONGEITO POR COMPONENTE

CURRICULÂR

MÉDIA A sEREM rNcluíoa pon

COMPONENTE GURRICULAR

EXCELENTE cr 5

MUITO BOM 8,4

BOM 7,4

SUFICIENTE êÁ

INSUFICIENTE 2,9

CONCEITO POR COMPONENTE

CURRICULAR

uÉon A SEREM rxcuuioe pon

COMPONENTE CURRICULAR

A 9,5

B 8,4

D AA

E 2,9

6.4 Os candidatos serão classificados com médias em decrescente da pontuaçâo

final.

6,5 Serão considerados aprovados, os candidatos que obterem pontuação igual ou

superior à média 2,0.

6.6 Os candidatos que eventualmente atingirem a pontuaçáo mas nâo classificarem

dentro do número de vagas, êstarão classificados em vaga reserva.

7. DOS CRITÉR|OS DE DESEMPATE

7.1 Em caso de empate no resultado teni preferência, para efeito de classificação, o

candidato que tiver:

a) cursando o período letivo mais avançado;

7 F
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b) o de rnaior idade

8. DOS RECURSOS

Serão admitidos recursos a serêm interpostos os prazos referidos no cronograma,

constantê no anexo lV deste edital.

8.Í Caberão recursos somente dos itens abaixo:

a) da divulgação da Homolqaçáo Preliminar das lnscrições;

b) da divulgaçâo do Resultado/ClassiÍicaçáo Preliminar.

8.2 Não serão admitidos rêcursos interpostos por outra pessoa que não seja o

candidato inscrito neste processo seletivo.

8.3 Para recoÍrer, o candidato deverá protocolar .iunlo a Secretaria Municipal de

Educação, situada a Rua Coronel Pedro Pacheco, 540 - Praça Getúlio Vargas, no

horário de atendintento das O?h:30min às 1'!h:30min e 13h às'17h, eonforme s

modelo que consta no anexo V deste Edital.

8.4 O recurso deverá ser individual e devidamente fundamentado.

8.5 Os recursos protocolados que não se reÍiram especificamente aos eventos

aprazados não serão apreciados.

8.6 Admitir-se-á recurso por candidato ao resultado preliminar somente sê o mesmo

for referente a classiÍicação do candidato que está protocolando o respectivo recurso.

8.7 Não serão aceitos r€cBrsos por conespondênciâ (SFDEX), aviso de

recebimênto(AR), e-mail, WhatsApp, telefone ou outro meio que nâo seja

estabelecido neste Edital.

8.8 Não serâo apreciados os recursos que forem apresentados:

8.8.1 em desacordo com as especiÍicações contidas nêste Edital;

8,8.2 fora do prazo estabelecido;

8.8.3 sem fundamentação lógica e consistente;

8.8.4 com argumentação â outro reeursos;

8.8.5 não serâo aceitos revisão de recursos, recurso do recurso, ou recurso da

homologação final das inscrições ou recurso da homologaçâo da classiÍicaçáo.

I
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8-9 A banca exarninadora csnstüui últirÍia instáncia parâ reÇurso, sendo caberâna em

suas decisôes, rãzão pela qual não caberão recursos adicionais.

9. DA DESCLASSTFICAÇÃO

O candidato será desclassiÍicado do processo seletivo se:

9.1 Fizer em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;

9.2 Não apresentar no ato da inscrição toda a documentação exigida neste Edital,

9.3 Não atender determinação deste Edital e de seus atos complementares;

9.4 Quando após sua convocação para admissão, não comparecer no local no prâzo

designado.

10 DA HOMOLOGAÇÃO HNAL E DA CONVOCAÇÃO PARA O ESTÁGIO

10.1 A classiÍcação neste processo sêletivo não gera direito a convocação, a qual

está condicionada a comprovaçâo dos documentos constantes no presente Edital e

iambém a necessidade da Administração Municipal.

10.2 Não caberáo recurso da Homologaçáo da ClassiÍcação Final.

10.3 No ato da convocação, o candidato deverá apresentar declaração de matrícula

atualizada do ano ietivo de 2023, para comprovar sua regúiaridade acaciêmica.

10.4 É de ínteira responsabilidade do candidato manteÍ seu endereço eletronico (e-

mail) atualizado e número de telefone para viabilizar os contatos necessários.

9

í1 DA DIVULGAçÃO DOS RESULTADOS

A divulgação dos aprovados será no dia 'lOlO3l2O23. Na lmprênsa Oficial do

Município, Ro site da Pr'eêitura Municipal Ro endereço eletr,ônico

wwwclevelandia.pr.gov.br, pelo site da Faculdârlê Municjpal cle Fdrt.âção e Meio

Ambiente de Clevelândia - FAMA no endereço êletrônico www.fama.pr.edu.br e no

mural da Prefeitura Municipal de Clevelândia.

11.1 É obrigação do candidato observar rigorosamente os editais e comunicados

oficiais, divulgados confurme item anterior, ler e interpretar os conteúdos destes.
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12 DÂ CONTRATAçÃO

12.í Os estagiários convocados estarâo subordinados a Lei Federal no 11.78812008

e Leis Municipal 2.6522A18 e 2.7A22019, inclusive o que diz respeito ao tempo

máximo permitido de estágio, de 24 (vinte e quatro) meses, de modo que nâo

Íormarão vínculo empregatício com o Município de Clevelândia.

Í2.2 Os cancjidatos classificados poderão ser convocados para firmar o termo de

compromisso de estágio de acordo com o iateresse e conveniência da administração

Municipal de Clevelândia.

12.3 ,A contrataçâo para a realização de esiágio não obrigatório sem vínculo

empregatício dar-se-á mediante assinatura de TERMO DE COMPROMISSO DE

ESTAGIO, celebrado entre estagiário e está municipalidade, com interveniência da

instituição de Ensino na qual o candidato encontra-se matriculado CENTRO DE

'*r6cnnÇÃo 
DE ESTUDANTES ESTÁG|OS - CrN

12.4 A carga horária de estágio e o valor da bolsa-auxílio serão distribuídos da

seguinte forma:

Estágio com carga horária de 20 horas

Nível de Escolaridade
Bolsa

Àuxílio

Âuxílio

Transporte
Total

Ensino Médio R$ 520,00 RS 80,00 R$ 600,00

Médio

ProÍissionalizante

F-$ 520,00 R$ 80.00 R$ 600,00

Pós Médio R$ 520,00 R$ 80,00 R$ 600,00

Formação de Docentes RS 520,00 R§ BO.OO R$ 600.00

Ensino Superior R$ 684,19 R$ 80,00 R$ 764,19

Pós-Graduação R$ 684.19 R$ 80,00 R$ 764,19

10

h



MUmGiPttl nE Blrl,g.frnum
.#É.
Çfrçs@o,

_**_- pof;T*t D0 su8úE§TE _--_-*_
Ê- copoNÊL pEoRo pacHECô, n . 54O, Crt{ÍRO,(LrvrúNOm - paRA Á
úí. POsÍAL n'" 65" a€? - a5-53O{rOO Í{}NE,/FÁX: {0r.6, 3252-L72

Estágro coÍn carga horária de 30__[çfC§

Nivel de

Escolaridade

Bolsa

Auxílio

Âurílio

Transporte
Total

Pós Médio R$ 520,00 R$ 80,00 R$ 600,00

Ensino Superior RS 889,44 R$ 80,00 RS 969,44

Pós-Graduação R$ 889,44 R$ 80,00 R$ 969,44

OB§ Os valorês acima seráo r:eajustados csnÍorme previsto na Lei n' 279212A22.

I3.DOCUMENTOS OBRIGATORIOS PARA CONTRATAçÃO:

13. I Uma Foto 3X4;

13.2 Cópia frentê e verso da Carteira de ldentidade;

't3.3 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

13.4 Original de Declaração de Matrícula atualizada da lnstituiçâo de Ensino, a qual

deve constar o período em que o aluno está matriculado o tempo/período total do

curso, devidamecte assinado e carimbado;

í3.5 Cópia de Comprovante de Resídência;

í3.6 Declaração de Pessoa com deÍiciência;

13.7 Declaração de Afrodescendente.

14. DAVALIDA.DE DO PROCESSO SELETIVO

14.1 O presente processo seletivo terá validade 12 mêses, podêndo ser prorrogado

uma única vêz por igual período, a contar da publicação da homologação do

resultado Íinal.

15. DAS DISPOSTÇÕES FTNATS

15.1 É de irTteira rêsponsabilidade do cêndidâto acompanhar a publicação de todos

os atos, editais e comunicados reÍerentes a êste processo seletivo, bem como de

11 àí

eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame.
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{5-2 Ter disponibilidade para estagiar ern r:egirne de 06 (seis) hores ou 04 (quatÍo)

horas diárias, no período matutino ou vespertino conforme os limites previstos na Lei

no 1 1 .788/08.

15,3 Quando do ato da inscrição, o candidato deverá ter 16 (dezesseis) anos na data

da convocação.

{5.4 As normas e diretrizes quanto ao Programa de Estágio em âmbito municipal

estão regidas e disciplinadas pela Lei Federal no t 1.788/2008 e das Leis Municipais

no 2.65212018 e 2.79212022.

í4.1 Nâo haverá cobrança de taxa de inscrição.

14.2 Os anexos I, ll, Ill, lV e V integram este Edital.

14.3 Eventuais casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão

Organizadora Municipal de Teste Seletivo Púhlico SimpliÍicado.

Clevelândia, 23 de F ro de 2023.

Lu Borba

P!'esidente da Comissáo de Teste Seletivo

tz
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ANEXO I

Lotação e Vagas

Unidade administrativaílocal de aplicação N" de Vagas
Reservas

Vagas para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esporte

J4
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.ANEXO u

Decfaração de Fessoa com deficiência

Nome:

RG: UF r.r)tr,

Data de Nâsüimento: i 1 Sexo: { )M ( }F

A - Tipo da De{iciência.

B - Código CID

C - LimitâçÕês Funcionais;

D - Funçáo pretendida

{ ) Estágío não obrigatório remunerado

PARECER DO MÉDICO ESPECIALISTA t,IÀ ÁREA DA DEFICIÊNCIA:

De acorCo ccm a íunçáo pretendida, declaro que a deíciência do cândidato éi

( ) COMPATIVEL para exercer a funÇão de

( ) |NCOMPATír/EL para exercer a função de

Médico Examinador (a)
Assinatura e CarimbolCRM

Assinatura do (a) Candidato

Lôcai

- ÊARÂ COtIO

Data-. l_ 12A23.

14
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ANEXO lll

Declaração de Af rodescendente

Eu, portador (a) do RG n"

declaro para os devidos fins que sou aÍrodescendente e que querc realizar minha
inscrição às vagas reservadas.

Clevelândia Paraná, _ de

ÍAL§IDADE IDEOLOGICA

Código Penal - AÍt, 299- Omitir êm documenlo público ou paÍiiculaÍ, declaração que dele deviã constar, ou nêle

inserir ou Íazer insêrir declaraÉo talsa ou diveÍse da quê devia ser escrita, com o fim de prejudicaÍ direito, criaÍ
obrigâÉo ou alterar a veÍdade sobre fato juridlxmente Íelevante: Pena. Redusáo, dê 1 (um) â 5 (cinco) anos,

emulta,seodocumêntoépúblico,êreclusãodeí(um)a3(tÉs)anosemulta,seodocumentoépaÍlicular.

Parágrâto Único- Se o agenle ê íunciónáÍio público, e comêiê o cÍime prevalesendo-se do eÍiprego público, ou

se a Íalsifcação ou alleraÉo é dê assenlamento de registro civí|, aumentâ-se a pena de sexta parle.

LEI ESTADUAL N" 14,274, OÉ 2l OEDEZEMBRO DE 2OO3

(.-,) Aú 5o. Detectadâ a falsídade na declaração a que sê Íeêrê o âÍtigo anleÍior, suieitar-9êá o infrator às penãs

da lei, streilandc,se, airdã:

| - Se já nomeado no empÍego público eÍetívo pãra o qual coÍrcoÍeu na reserva de vagas aludidas no art. 10,

ulilizando-se da declaraÉo inverídica, à pena disciplina. de demissão;
ll - Se candidato, à anulaçáo da inscÍição no concurso púbÍico e de todos os atos daí dêconenles.
Parágrafo único. Em qualquer hiÉtesê, sê.-lhe-á asseguÍada ampla defÊsa,

15

Estou ciente que todas as informações declaradas por mim seráo averiguadas.

de 2023.

Assinatura do Candidato
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ANEXO IV

CRONOGRÂMA

O Processo seletivo será composto das seguintes fases:

FASES PERIODO

Publica@o do Edital 2va212023

lnterposiçáo do Recurso 24tO2t2023

Período das lnscriçôes no Site da FAMA 25102, 26102, 27t02,
28lO2,O1 lO3, 02/03 e 03/03.

Entrega da documentação na Secretaria dê
Educação, Cultura e Esporte

271O2, 2ü42, 01/03, 02/03
e 03/03

Homologação das lnscrições 0610312023

lnterposiçáo de Recurso das lnscrições a6!o3t2023

07t03t2023

Homologação Final das Inscrições 07to3t2023

Publicação da ClassificaÉo Preliminar 08/03/2023

tnterpo§çáo de Recurso dâ ClassificaÉo
Prêliminar

08i0312023

Publicação dos Recursos Deferidos e
lndeÍeridos referentê à Classificaçáo Preliminar

09to3t2023

Publicação da ClassiÍicação Final 10!03/2423

Convocação 10t03J2023

16

Publicação dos Recursos dos Deferidos e
lndeferidos referente as inscrições
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.4NEX0 V

MODELO DE RECURSO

NOME COMPLETO:

r.t'OR tNSCRIçÃO:

R,G.I C.P.F:

SelecisRe a opçáo de Recureo a qual está impetrando.

( ) HomologaÇão Preliminar das lnscriçôes ( ) Classificaçáo Preliminar

Abaixo escreva com letra legível e em calxa alta (maiúscula) de forma clara e objetiva

o motivo pelo qual está irnpetrande recuÍso.

Declaro para os devidos fns que êu estou ciente das normâs estabelecidas neste

edital no que concerne ao estabelecido.

Clevelândia Paraná. de de 2923.

Assinatura do Candidato Assinatura Responsável pelo recebimento

t7


