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O Prefeito de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no 
Edital nº 01/2022, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a 
Comissão Organizadora de Concursos, instituída através da Portaria nº 728/2022, resolve, TORNAR PÚBLICO a retificação do Edital nº 
01/2022. 
 

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: - Prova de Títulos, de caráter apenas classificatório, para os cargos cuja escolaridade seja o nível superior. 

 
8.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA DE TÍTULOS 
8.3.1 - Os candidatos aos cargos cuja escolaridade seja o ensino superior, sendo eles: Professor, Agente Sanitarista, Assistente Social, 
Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fiscal de Tributos, Fonoaudiólogo, Médico, Odontólogo, Pedagogo, Psicólogo, deverão 
prestar prova de títulos que avaliará sua formação profissional e continuada. 

 
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 cuja escolaridade seja o nível superior e para o 
cargo de Agente de Defesa Civil. 
 
8.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA DE TÍTULOS 
8.3.1 - Os candidatos aos cargos cuja escolaridade seja o ensino superior, sendo eles: Professor, Agente Sanitarista, Assistente Social, 
Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fiscal de Tributos, Fonoaudiólogo, Médico, Odontólogo, Pedagogo, Psicólogo e Agente de 
Defesa Civil, deverão prestar prova de títulos que avaliará sua formação profissional e continuada. 
 
8.3.5 - A prova de títulos avaliará a frequência 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: 
(Exclusivo para o cargo de Agente de Defesa Civil) 

Título 
Valor de cada 

título 
Valor máximo dos 

títulos 

a) Cursos de aperfeiçoamento na área de primeiros socorros, com carga horária 
mínima de 100 horas, por certificado. 

4,00 8,00 

b) Cursos de aperfeiçoamento na área de combate a incêndio, com carga horária 
mínima de 100 horas, por certificado. 

4,00 8,00 

c) Experiência profissional na área específica do cargo pretendido. 
Tempo de Serviço: 
c.1) Tempo de Serviço na Função a que concorrer: 
Certidão original ou cópia autenticada em cartório, em papel timbrado, com 
assinatura e carimbo do responsável pelo órgão de recursos humanos do tempo 
de serviço na área específica do cargo, devendo constar o período expresso com 
dia, mês e ano do serviço prestado ou cópia da carteira de trabalho, 
comprovando o tempo de serviço. 

1,00 por ano. 4,00 

MÁXIMO DE PONTOS A SER OBTIDO 20,00 
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Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Capitão Leônidas Marques/PR, 07 de novembro de 2022. 
 
 
 

MAXWELL SCAPINI 
Prefeito de Capitão Leônidas Marques - PR 

 
 
 

AROLDO SANTOS 
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 

Município de Capitão Leônidas Marques - PR 


