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DECRETO Nº 0028/2011

SÚMULA: Aprova o Edital do Teste Seletivo para estagiário para
provimento de 38 (trinta e oito) vagas de estagiários.

O Senhor Michel Ângelo Bomtempo, Prefeito do Município de Assaí,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas:

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado o Edital para o Teste Seletivo com provimento de 38 (trinta e
oito) vagas de estagiários no âmbito de administração pública.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua informação em edital público.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSAÍ,
ESTADO DO PARANÁ, AOS 17 DE JUNHO de 2011.

Michel Ângelo Bomtempo
Prefeito Municipal
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EDITAL DE TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO Nº 001/2011.
A Prefeitura do Município de Assaí torna público que se acham aberta às inscrições para o
preenchimento de vagas de estagiários, a serem preenchidas conforme solicitação das vagas das
Secretarias e Departamentos Municipais, cujo Teste Seletivo reger-se-á de acordo com as instruções
deste Edital:
I – DAS VAGAS, HABILITAÇÃO, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO:
O Candidato concorrerá à vaga oferecida conforme o seguinte quadro demonstrativo:
VAGAS

HABILITAÇÃO NECESSARIA
PARA A INSCRIÇÃO

01

Ensino Médio Completo

10

Ensino Médio Completo

15

Ensino Médio Completo

01

Ensino Médio Completo

01

Ensino Médio Completo

10

Ensino Fundamental Completo

REQUISITO

CARGA
HORÁRIA

VALOR

Residir em Assaí e estar cursando
Faculdade de Direito
Residir em Assaí e estar cursando
Faculdade de Pedagogia
Residir em Assaí e estar cursando
curso de Magistério.
Residir em Assaí e estar cursando
Faculdade de Serviço Social.
Residir em Assaí e estar cursando
Faculdade de Engenharia Civil.
Residir em Assaí e estar cursando
Curso Técnico de Informática.

30 horas

R$ 380,00

30 horas

R$ 380,00

30 horas

R$ 310,00

30 horas

R$ 380,00

30 horas

R$ 380,00

30 horas

R$ 310,00

II – DAS INSCRIÇÕES
1) As inscrições serão realizadas nos dias 21/06/2011 a 30/06/2011, das 08:00 horas às 11:00 horas e
das 13:00 horas às 16:00 horas, nas dependências da Secretaria de Educação e Cultura, Rua Souza
Naves, nº 484 , Centro.
2) Ao preencher e assinar a respectiva ficha de inscrição, o candidato receberá, no ato, o cartão de
identificação e a indicação de seu numero, sem o qual não terá ingresso no recinto onde se realizarão
as provas.
3) Os documentos de identidade e pessoais do candidato serão devolvidos no ato de apresentação, após
as devidas anotações na ficha de inscrição.
4) O candidato cuja documentação não for considerada em ordem, terá sua inscrição indeferida.
5) Após a data e horário fixado como termo final do prazo para recebimento das inscrição, não mais
será admitida quaisquer outra inscrição, sob qualquer condição ou pretexto.
6) Fica assegurada a inscrição de portadores de necessidades especiais no presente teste seletivo, sendolhes reservadas 5% (cinco por cento) das vagas.
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7) No ato da inscrição, o portador de necessidades especiais apresentará comprovante dessa condição
com a especificação das atividades com ela compatíveis.
8) A assinatura na ficha de inscrição implicará no conhecimento deste edital, na sua aceitação e
concordância com todos os seus itens.
8) Só poderá realizar a prova o candidato que exibir o documento oficial de identidade original e o
comprovante de inscrição ao adentrar no local de prova e assinar lista de presença, sob pena de ser
considerado ausente.
III – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
São requisitos para inscrição:
1) Ser brasileiro (nato ou naturalizado);
2) Idade mínima de 16 anos completos, na data da inscrição;
3) Preencher requerimento, fornecido no ato da inscrição;
4) Estar em dia com as obrigações eleitorais se for eleitor;
5) Declaração da instituição de ensino que o candidato conta com freqüência igual ou acima a 70%
(setenta por cento) do anterior ou semestre ao estágio preiteado
6) Declaração da instituição de ensino que o candidato não conta com mais de uma
dependência de aprovação em qualquer disciplina do curso;
7) Juntar a ficha de inscrição, uma (01) foto 3x4 recente;
8) Apresentar, no ato de inscrição, documento que comprove a identidade;
IV – DO REGIME EMPREGATÍCIO
Os habilitados e classificados no Teste Seletivo para Estágio Remunerado na Prefeitura Municipal de
Assaí serão admitidos sob o regime do Decreto Municipal n° 0160/07, de 15/10/2007.
Os documentos abaixo deverão ser apresentados para formalização do Termo de Estagio:


Copia de Cédula de Identidade;



Cópia da cédula do CPF;



Comprovante da escolaridade exigido para o cargo (atestado de matrícula);



Possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos;



Declaração da instituição de ensino que o candidato não conta com mais de uma
dependência de aprovação em qualquer disciplina do curso;
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Declaração da instituição de ensino que o candidato não conta com freqüência igual ou
acima a 70% (setenta por cento) do ano anterior ou semestre ao estágio preiteado;
V – DA AVALIAÇÃO

Os candidatos serão avaliados através de prova objetiva e subjetiva dependendo do cargo preiteado
versando sobre questionamentos gerais e específicos conforme habilitação e requisitos para o cargo e
avaliação do histórico escolar e de curso extracurriculares realizados pelos candidatos.
1) Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a seis (5,0) pontos no
total da prova
2) A prova de conhecimento consistira de 05 (cinco) questões sobre conhecimento gerais e 04 (quatro)
específicos e 0l (uma) redação, para todos os candidatos no âmbito da habilitação, requisitos do
quadro do item 1 deste Edital;
3) Na avaliação de conhecimentos gerais, específicos e redação cada pergunta terá valor máximo de
1,0 (um) ponto e valor mínimo de zero (0,0).
4) A nota final do candidato será obtida através da soma das 03 (três) provas atribuídas em razão das
perguntas de conhecimento gerais, específicos, e da redação.
5) O histórico escolar será avaliado de forma objetiva e será utilizado para o caso de desempate,
procedendo a média escolar apresentada.
VI – DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO
A Prova Escrita será realizada no dia 10/07/2011, com inicio as 09:00 horas, com encerramento as
11:00 horas, nas dependências da Escola Municipal Professora Maria José Silva Santos, sito a
Bolívia s/n°, na cidade de Assaí e obedecerão aos seguintes critérios:
1) As portas de acesso aos locais de prova serão fechadas as 08: 30 horas para a entrada de candidatos.
O horário a ser seguido é o do Serviço Hora Certa Brasil Telecom – fone 130.
2) Em função de fatores externos, e a critério da Comissão Executora, poderá ocorrer prorrogação no
fechamento das portas de acesso de um ou mais locais onde serão realizadas as provas.
3) È de responsabilidade exclusiva do candidato à identificação correta do seu local de realização das
provas e o comparecimento no horário determinado.
4) Para a realização da prova o candidato deverá portar somente o documento de identificação, o
comprovante de inscrição (cartão de Identificação), caneta esferográfica com tinta preta ou azul,
lapiseira ou lápis e borracha.
5) Durante a realização dos questionamentos não será admitida qualquer espécie de consulta a livros,
revistas, periódicos, Internet, celulares ou outros equipamentos eletrônicos;

E-mail : pmassai@assai.pr.gov.br
GESTÃO 2009 - 2012

6) Não se admitira a entrada de candidato que não estiver munido do cartão de identificação fornecido
pela Prefeitura Municipal de Assaí;
7) Não haverá segunda chamada, após a hora marcada para o inicio, seja qual for o motivo alegado;
8) Só poderá realizar a prova o candidato que exibir o documento oficial de identidade original e o
comprovante de inscrição ao adentrar no local de prova e assinar lista de presença, sob pena de ser
considerado ausente.
9) Somente os membros da Comissão Executora poderão autorizar que candidatos que não estejam
portando o Cartão de Identificação e ou documento de identidade possam fazer a prova escrita, após
devidamente identificados através da conferencia pela Ficha de Inscrição.
10) Os integrantes da referida Comissão Executora comporão as respectivas Bancas Examinadoras e
deverão apresentar ao Secretario da Administração e Recurso Humano, os resultados obtidos pelos
candidatos, por meio de termo lavrado e assinado pelos membros da Comissão Executora.
11) Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou tentar usar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros no Teste
Seletivo;
b) For surpreendido dando ou recebendo auxilio para a execução de qualquer prova;
c) Faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com
as autoridades presentes e com os demais candidatos;
d) Recusar-se a entregar a prova escrita ao término do tempo destinado para a realização da prova;
e) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de membros da equipe de aplicação
das provas;
f) Descumprir as instruções contidas neste Edital, no caderno de provas e na prova escrita.
g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
12) O candidato só poderá entregar a prova escrita e retirar-se da sala decorrida, no mínimo 01:00
(uma hora) do seu inicio.
13) Os três últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se do local simultaneamente, após
o lacre dos envelopes das provas.
14) Serão eliminados os candidatos que não obtiverem 50% de acertos.
VII – DA VALIDADE DO TESTE SELETIVO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
l) A inscrição do candidato implicara no conhecimento destas instruções e compromisso já expresso na
ficha de inscrição, de aceita as condições do Teste Seletivo, nos termos em que se acharem
estabelecido, inclusive nos regulamentos e Leis em vigor.
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2) Os candidatos aprovados e não admitidos constituirão cadastro, pelo prazo de 01 ano.
3) A avaliação dos candidatos deste Teste Seletivo ficará sob responsabilidade da Prefeitura Municipal
de Assaí que os conservara por um período de seis (06) meses, após a homologação do resultado.
4) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão.

Assaí-Pr, 17 de Junho de 2.011.

___________________________________
Michel Ângelo Bomtempo.
PREFEITO MUNICIPAL
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DISCIPLINA

Língua Portuguesa;

Conhecimentos Gerais:

Conhecimento
especifico
para os candidatos de ensino
médio
completo
–
Pedagogia.
Conhecimento
especifico
para os candidatos de ensino
médio - 1º GRAU –
Magistério.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONTEÚDOS
Vocabulário; Sílabas; Acentuação Gráfica; Classes Gramaticais; Conjugação de verbos
usuais; Regência; Concordância, Fonética, Formação de Palavras, Linguagem Figurada,
Discurso Direto e Indireto, Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Versificação;
Pontuação; Redação.
Conhecimentos Atuais, generalidades e conceitos do Brasil e do Mundo; Economia Social;
Questão Agrária; Distribuição de Renda; Terceiro Setor; Urbanização; Problemas
Ambientais, Urbanos e Agrícolas; Meio Ambiente; População; Estados Brasileiros;
Organização Social, política e econômica do Brasil; Divida Externa e Interna; Histórico
Municipal; Saúde, Valor Nutricional.
Noções de informática, Constituição Federal, ECA, LDB, Psicologia do Desenvolvimento,
Historia da Educação, Antropologia Cultural, Sociologia da Educação, Ação Didática,
Pratica Docente, Filosofia da Educação, Educação Infantil como 1° etapa da Ed. Básica.
Noções de informática, Constituição Federal, ECA, LDB, Psicologia do Desenvolvimento,
Historia da Educação, Antropologia Cultural, Sociologia da Educação, Ação Didática,
Pratica Docente, Filosofia da Educação, Educação Infantil como 1° etapa da Ed. Básica.

Conhecimentos Específicos
para o candidato com ensino
médio completo - Direito.

Noções gerais de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Lei
8.666/93 e Contratos, Lei Orgânica Municipal, Lei de Responsabilidade Fiscal,
Improbidade Administrativa.

Conhecimentos Específicos
para o candidato com ensino
médio completo – Serviço
Social
Conhecimentos Específicos
para o candidato com ensino
médio
completo
–
Engenharia Civil.

Estatuto da criança e do adolescente – Lei 8.069/90, Lei Orgânica da Assistência Social –
Lei 8.742/93, Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03, Política Nacional de Assistência Social –
PNAS 2004, Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS 2005.
Noção de Projeto arquitetônico para Edificações, Sistemas de coordenadas. Métodos de
coleta de informações planimétricas e altimétricas, desenho técnico em auto CAD – nível
médio, domínio Excel, Word, relatório fotográficos de acompanhamento de obra. Deveres e
direitos dos profissionais. Código de ética profissional.

SECRETARIA E DEPARTAMENTO
EDUCAÇÃO

SECRETARIA E DEPARTAMENTO
ASSISTENCIA SOCIAL
JURIDICO
ENGENHARIA
EDUCAÇÃO

MAGISTERIO

PEDAGOGIA

SUB
TOTAL

015

010

025

VAGAS

VAGAS

TOTAL

01
01
01
10

01
01
01
10

TOTAL

025

