CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
Edital n.º 03/2018
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Goioxim, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
mediante as condições estipuladas no Edital nº 01/2018, em conformidade com a Constituição Federal e demais
disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através do Decreto
N.º 026/2018, resolve, em obediência ao Art. 54 da Lei Orgânica do Município de Goioxim, PR, TORNAR PÚBLICO a
retificação do Edital nº 01/2018.
1º - Acrescenta-se prova de títulos para todos os cargos do Concurso Público nº 01/2018, conforme normas a seguir:

ONDE SE LÊ:
8. DAS FASES DO CONCURSO
8.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:
Primeira etapa: realização de prova escrita objetiva, aplicada a todos os candidatos, possuindo caráter eliminatório e
classificatório.
Segunda etapa:realização de exame pré-admissional para verificar se o candidato preenche todos os requisitos para
investidura no cargo.

LEIA-SE:
8. DAS FASES DO CONCURSO
8.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:
Primeira etapa: realização de prova escrita objetiva, aplicada a todos os candidatos, possuindo caráter eliminatório e
classificatório.
Segunda etapa: Prova de títulos, de caráter apenas classificatório, para os cargos de Advogado, Contador e Auxiliar
Administrativo.
Terceira etapa:realização de exame pré-admissional para verificar se o candidato preenche todos os requisitos para
investidura no cargo.
8.4 – DA SEGUNDA ETAPA – PROVA DE TÍTULOS
8.3.1 - Os candidatos aos cargos de Advogado, Contador e Auxiliar Administrativo, deverão prestar prova de títulos que
avaliará sua formação profissional e continuada. Todos deverão entregar os títulos, no entanto somente serão avaliados os
títulos dos candidatos que obtiverem na prova escrita nota maior ou igual a 50,00 (cinquenta) pontos.
8.3.2 - A prova de títulos será realizada no mesmo dia e local da prova escrita, em sala especial para este fim, em horário a
ser publicado no edital de homologação das inscrições.
8.3.3 - A apresentação dos títulos se dará por fotocópia simples acompanhada do original, ou fotocópia autenticada, não
podendo apresentar rasuras, borrões, emendas ou entrelinhas.
8.3.4 - Os títulos poderão ser apresentados à Comissão Organizadora de Concurso Público pessoalmente ou por terceiros,
sem necessidade de procuração.
8.3.5 - A prova de títulos avaliará a freqüência e conclusão somente em cursos relacionados diretamente com a área afim e
que sejam expedidos por instituição de ensino credenciada pelo MEC, obedecendo ao seguinte quadro de avaliação:
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS:
Valor de cada
Título
título
a) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a nível
de ESPECIALIZAÇÃO, com carga horária mínima de 360 horas na área
2,00
específica do cargo pretendido.
b) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a nível
4,00
de MESTRADO, na área específica do cargo pretendido.
c) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a nível
6,00

Valor máximo dos
títulos
4,00
4,00
6,00
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de DOUTORADO, na área específica do cargo pretendido.
d) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de GRADUAÇÃO, em
qualquer área. (Exclusivo para o cargo de Auxiliar Administrativo).
MÁXIMO DE PONTOS A SER OBTIDO

2,00

2,00
16,00

8.3.6 - NÃO serão aceitas DECLARAÇÕES, em hipótese alguma.
8.3.7 – Os certificados ou diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação deverão ser expedidos por instituição oficial
reconhecida e credenciada pelo MEC.
8.3.8 – A apresentação dos títulos se dará por fotocópia simples acompanhada do original, ou fotocópia autenticada e não
poderão apresentar rasuras, borrões, emendas ou entrelinhas.

ONDE SE LÊ:
9.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos.
9.2 A Nota Final será igual à notas obtidas na prova objetiva escrita.
11. DOS RECURSOS
11.1.3 contra o resultado da prova objetiva;

LEIA-SE:
9.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos.
9.2 Para os cargos de com prova objetiva escrita e prova de títulos, a Nota Final será igual à soma das notas obtidas na
prova objetiva escrita e na prova de títulos.
11. DOS RECURSOS
11.1.3 contra o resultado da prova objetiva e prova de títulos;

2º - Os candidatos que realizaram sua inscrição e pagaram a taxa de inscrição do presente concurso e se sentirem
prejudicados com a presente retificação, poderão, no período de 10 de Dezembro de 2018 a 18 de Dezembro de 2018,
solicitar o cancelamento de sua inscrição e o ressarcimento do valor da inscrição, protocolando requerimento, conforme
Anexo I deste Edital, na Câmara Municipal de Goioxim, PR, Rua Mato Grosso, 35, Centro, Goioxim, PR, ou enviar a
solicitação no e-mail: cmgoioxim@hotmail.com, aos cuidados da Comissão Organizadora de Concursos.
O demais itens do Edital nº 01/2018 permanecem inalterados.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Goioxim/PR, 07 de dezembro de 2018.

ELSON LUIZ GUTERVIL
Presidente da Câmara Municipal de Goioxim– PR

Karina Leite
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
Edital n.º 03/2018
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
ANEXO ÚNICO

REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome:
Endereço:
Bairro:

Cidade:

Estado:

Identidade:

CPF:

Fone:

Cargo Inscrito:

Inscrição no Concurso nº:

À Comissão Organizadora de Concursos da Câmara Municipal de Goioxim, PR

Solicito a devolução do valor referente à taxa de inscrição do Concurso Público da Câmara
Municipal de Goioxim – PR, a ser depositada na seguinte conta bancária:
Dados da Conta:
Banco: _____________________________________ Agência: ___________ Conta: ________________
Titular da conta: __________________________________________________________.

Goioxim - PR, ____ de dezembro de 2018.

__________________________________________
Assinatura do candidato
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