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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 
Edital n.º 11/2021 

 
O Prefeito de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 
estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em 
conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através da Portaria nº 100/2020, resolve:  
 

TORNAR PÚBLICO 
 

1º - Em razão da pandemia da COVID-19, as provas do Concurso Público 01/2020 do Município de Ouro Verde do 
Oeste/PR, foram divididas em 3 períodos para atender ao distanciamento social. As provas serão realizadas no dia 
26 de junho de 2021 – SÁBADO, no período da TARDE e no dia 27 de junho de 2021 – DOMINGO, no período da 
MANHÃ e TARDE, conforme especificação deste edital.  
 
2º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos cargos de COVEIRO, 
COZINHEIRO, GARI, LAVADOR / LUBRIFICADOR, MECÂNICO, PEDREIRO, ZELADOR, MOTORISTA, OPERADOR DE 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA e OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR, para a realização da prova escrita, a ser realizada 
no dia 26 de junho de 2021 – SÁBADO, no período da TARDE, devendo os candidatos comparecer ao local de 
realização das provas, às 14 horas, pois os portões permanecerão abertos somente até às 14h45min, horário após o 
qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas, munido de caneta 
esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação com 

fotografia para ingresso na sala de provas. Não serão considerados validos para a realização da prova a apresentação 
de qualquer tipo de ‘’documento digital’’. 
 
3º - Os candidatos Adventistas do Sétimo Dia inscritos para os cargos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COVEIRO, 
COZINHEIRO, GARI, LAVADOR / LUBRIFICADOR, MECÂNICO, PEDREIRO, ZELADOR, MOTORISTA, OPERADOR DE 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA e OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR, que realizarão a prova escrita no dia 
26/06/2021 (sábado) à tarde, poderão solicitar a alteração de horário de aplicação da Prova Escrita, através de envio 
por e-mail: concursos@alfaumuarama.edu.br ou protocolar na Prefeitura de Ouro Verde do Oeste/PR, 
requerimento dirigido à Comissão Organizadora de Concursos, devidamente preenchido e assinado, conforme Anexo 
I deste edital, juntamente com uma declaração da autoridade responsável pela crença religiosa, destacando que o 
candidato faz parte da relação de membros da instituição religiosa, até o dia 14/06/2021. No dia 16/06/2021 será 
publicada no site da Faculdade Alfa Umuarama a relação dos candidatos que solicitaram a alteração e horário da 
prova escrita. 

 

4º - Os candidatos Adventistas do Sétimo Dia que não enviarem o requerimento previsto no item 2 não poderão 
realizar prova escrita em outro horário. 

 

5º - Em razão da pandemia da COVID-19, os candidatos deverão fazer o uso de máscaras nas intermediações e no 
interior do local de realização das provas. A lotação das salas será reduzida em sua capacidade máxima. Na entrada 
do local de prova será fornecido álcool em gel e serão seguidas todas as normas e medidas de higiene e precaução 
ao COVID-19. Não será permitida a entrada no local e a realização da prova escrita, ao candidato que não estiver 
fazendo o uso de máscara.  
 

6º - Será realizada triagem rápida na entrada dos candidatos com verificação de temperatura corporal, por meio de 
termômetros infravermelho ou outro instrumento correlato. Caso seja constatado temperatura corporal acima de 
37,8° (trinta e sete virgula oito graus celsius) o candidato será encaminhado para uma área reservada, onde fará a 
prova separado do restante de outros candidatos.  
 
7º - Os candidatos inscritos no presente concurso, inclusive os de grupo de risco, estão cientes das obrigações dos 
protocolos sanitários de segurança, bem como a utilização de máscara de proteção individual durante todo o tempo 
em que permanecer no local de prova, assim como realizar a correta higienização das mãos e respeitar o 
distanciamento evitando aglomerações durante a aplicação da prova, estando o candidato ciente dos riscos de 
contaminação com o novo “Coronavirus”, não podendo imputar posteriormente qualquer responsabilidade a 
PREFEITURA MUNICIPAL e a FACULDADE ALFA UMUARAMA. 

mailto:concursos@alfaumuarama.edu.br
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8º - Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto, tais como canetas, lápis, borracha, livros, cadernos, 
dentre outros, devendo ainda os candidatos trazerem a sua própria água para consumo, em recipiente transparente 
e sem rótulos, sendo vedada o compartilhamento. 
 
9º  - O local de realização das provas, distribuídos por cargo, conforme segue: 
 

26/06/2021 - SÁBADO - PERÍODO DA TARDE 

 
COLEGIO ESTADUAL OURO VERDE 

Rua São Paulo esquina com a Rua Rio de Janeiro, nº. 181 – Centro - Ouro Verde do Oeste - PR 

 CARGO CARGO 

COZINHEIRO  ZELADOR  

GARI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 

PEDREIRO MECÂNICO 16 

LAVADOR / LUBRIFICADOR  

 
ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARNALDO JANSSEN 
Rua Washington, nº. 214 - Centro - Ouro Verde do Oeste - PR 

 CARGO CARGO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

MOTORISTA COVEIRO 

 
10º – A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos cargos de AGENTE DE 
SAÚDE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CIRURGIÃO DENTISTA T20, CONTADOR, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, 
FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO e VETERINÁRIO,  para a realização da prova escrita, a ser realizada no 
dia 27 de junho de 2021 – DOMINGO, no período da MANHÃ, devendo os candidatos comparecer ao local de 
realização das provas, às 07h45min, pois os portões permanecerão abertos somente até às 08h30min (horário oficial 
de Brasília), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas, 
munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de 

identificação com fotografia para ingresso na sala de provas. Não serão considerados validos para a realização da 
prova a apresentação de qualquer tipo de ‘’documento digital’’. 
 
11º  - O local de realização das provas, distribuídos por cargo, conforme segue: 
 

27/06/2021 - DOMINGO - PERÍODO DA MANHÃ 
 

COLEGIO ESTADUAL OURO VERDE 
Rua São Paulo esquina com a Rua Rio de Janeiro, nº. 181 – Centro - Ouro Verde do Oeste - PR 

 CARGO CARGO 

CONTADOR FISIOTERAPEUTA  

ENFERMEIRO  CIRURGIÃO DENTISTA T20 

ENGENHEIRO CIVIL  

 
ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARNALDO JANSSEN 
Rua Washington, nº. 214 - Centro - Ouro Verde do Oeste - PR 

 CARGO CARGO 

VETERINÁRIO  PSICÓLOGO 

AGENTE DE SAÚDE  NUTRICIONISTA 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM   
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12º – A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos cargos de AGENTE DE 
APOIO, CUIDADOR SOCIAL, EDUCADOR INFANTIL, ORIENTADOR SOCIAL, SECRETÁRIO ESCOLAR e TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO, para a realização da prova escrita, a ser realizada no dia 27 de junho de 2021 – 
DOMINGO, no período da TARDE, devendo os candidatos comparecer ao local de realização das provas, às 
13h30min, pois os portões permanecerão abertos somente até às 14h15min (horário oficial de Brasília), horário após 
o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas, munido de caneta 
esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação com 
fotografia para ingresso na sala de provas. 
 
13º  - O local de realização das provas, distribuídos por cargo, conforme segue: 

 

27/06/2021 - DOMINGO - PERÍODO DA TARDE 
 

COLEGIO ESTADUAL OURO VERDE 
Rua São Paulo esquina com a Rua Rio de Janeiro, nº. 181 – Centro - Ouro Verde do Oeste - PR 

 CARGO CARGO 

AGENTE DE APOIO  ORIENTADOR SOCIAL 

CUIDADOR SOCIAL  TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

SECRETÁRIO ESCOLAR   

 

ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARNALDO JANSSEN 
Rua Washington, nº. 214 - Centro - Ouro Verde do Oeste - PR 

 CARGO CARGO 

EDUCADOR INFANTIL 
 

14º -  O cronograma do Concurso Público nº 001/2020, passa a ter a seguintes datas: 

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Data Provável da Prova Escrita Objetiva 26 e 27/06/2021 
Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site 
www.alfaumuarama.com.br/concursos 

27/06/2021 às 20 horas 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita 28 e 29/06/2021 

Publicação do resultado final da prova escrita e convocação para prática. 02/07/2021 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita 05 e 06/07/2021 

Data Provável da Prova Prática 10/07/2021 
Publicação do resultado final da prova prática 12/07/2021 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prática. 13 e 14/07/2021 

Homologação do resultado final 16/07/2021 

 
15º - A presente alteração na data da prova escrita e prática dá-se em razão do aumento de contaminados e 
ocupações de leitos hospitalares na região Oeste do Paraná, em razão da pandemia do novo coronavírus, fincado 
assim desconsiderada as datas previstas nos editais 07/2021 e 10/2021. 

 
16º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Ouro Verde do Oeste/PR, 31 de maio de 2021. 

 
 

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS                                                                                     MAGDA APARECIDA TIECKER CARVALHO 
Prefeito de Ouro Verde do Oeste – PR                                              Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 

               Município de Ouro Verde do Oeste - PR 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 

Anexo I – REQUERIMENTO ADVENTISTA  

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: 

Cargo Pretendido: Fone: 

 

À Comissão Organizadora do Concurso Público  
 
Em razão da realização da prova escrita para o meu cargo acima identificado, em data de 26 de junho de 
2021, (sábado) no período da TARDE, venho pelo presente requerer a alteração do horário de aplicação de 
minha prova, e para tanto, encaminho em anexo declaração da autoridade responsável por minha crença 
religiosa, onde costa que faço parte da relação de membros da instituição religiosa. 
 
 
Neste Termos 
Pede Deferimento 
 
 
 
 

_________________, _____ de ________________  de 2021. 

 
 
 
 

___________________________________ 
  Assinatura do Candidato 

 

 
INSTRUÇÕES: 
- Enviar o presente requerimento por e-mail: concursos@alfaumuarama.edu.br, juntamente com uma declaração da autoridade responsável pela crença 

religiosa, destacando que o candidato faz parte da relação de membros da instituição religiosa, até o dia 14/06/2021. 
- Acompanhar o site https://concursos.alfaumuarama.edu.br/ onde serão divulgadas mais informações sobre o presente concurso. 
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