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Prefeitura Municipal de Virmond 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS PRÁTICAS E TÍTULOS N.º 15/2021 

 
A Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público nº 01/2020, do Município de Virmond, 
Estado do Paraná, constituída pelo Decreto nº 128/2020 – Virmond/PR, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Constituição Federal, Leis nº 131/2013, 259/2016, 470/2020 – Virmond/PR e 
demais disposições atinentes à matéria, considerando o contido na Recomendação Administrativa n.º 
08/2020 do Ministério Público do Estado do Paraná, resolve, 
 

TORNAR PÚBLICO 
 
1º - A convocação dos candidatos classificados na prova escrita, ou seja, que obtiverem na prova escrita 
nota maior ou igual a 50,00 (cinquenta) pontos,  ao cargo de Advogado, para a realização da prova de 
títulos, a ser realizada no dia 25 de abril de 2021, das 11h00min às 12 horas, na Escola Municipal 
Henrique Krygier, Rua Duque de Caxias, nº 726, Centro, Virmond, PR.  
 
2º - A convocação dos candidatos classificados na prova escrita, ou seja, que obtiverem na prova escrita 
nota maior ou igual a 50,00 (cinquenta) pontos,  ao cargo de Professor, para a realização da prova de 
títulos, a ser realizada no dia 25 de abril de 2021, das 12h00min às 12h30min, na Escola Municipal 
Henrique Krygier, Rua Duque de Caxias, nº 726, Centro, Virmond, PR.  
 
2.1 - Os candidatos aos cargos de Advogado e Professor, que NÃO possuírem os títulos elencados no item 
8.3.5 do Edital nº 06/2020, não precisam comparecer na prova de títulos. 
2.2 - Em virtude da pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19), os títulos deverão ser entregues 
grampeados com a Folha de Entrega de Títulos (anexo I deste edital) já preenchido apenas com nome 
completo, (não necessitando de envelope). Os candidatos que prestarão a prova de títulos, deverão 
entregar CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO, ficando retificados os itens 8.3.3 e 8.3.8 do Edital de 
Abertura. Não serão pontuados os títulos que não estiverem autenticados em cartório, excetuando-se os 
documentos com autenticação digital, desde que contenham o site e o código de verificação da 
autenticidade impressos no certificado ou diploma.    
 
3º – A convocação dos candidatos aos cargos de Operador de Máquinas A, Motorista D - Área de Saúde 
Pública, classificados na prova escrita, conforme item 8.2.27.2 do Edital nº 01/2020, para a realização da 
prova prática, a ser realizada no dia 25 de abril de 2021, devendo o candidato comparecer na Escola 
Municipal Henrique Krygier, Rua Duque de Caxias, nº 726, Centro, Virmond, PR, às 08h00min, pois os 
portões permanecerão abertos somente até às 08h15min (horário oficial de Brasília), horário após o qual 
não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos ao local da prova, sendo imprescindível a 
apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para realização da prova prática. 
 
3.1 - Os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas A serão avaliados operando Pá-carregadeira e 
Retro-escavadeira, devendo o candidato escolher uma destas máquinas para realizar a prova.  
3.2 - Os candidatos ao cargo de Motorista D - Área de Saúde Pública serão avaliados dirigindo ambulância. 
 
4º – A convocação dos candidatos aos cargos de Motorista C - Caminhões de Porte Médio e Motorista D 
- Transporte Escolar, classificados na prova escrita, conforme item 8.2.27.2 do Edital nº 01/2020, para a 
realização da prova prática, a ser realizada no dia 25 de abril de 2021, devendo o candidato comparecer 
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na Escola Municipal Henrique Krygier, Rua Duque de Caxias, nº 726, Centro, Virmond, PR, às 13h30min, 
pois os portões permanecerão abertos somente até às 13h45min (horário oficial de Brasília), horário após 
o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos ao local da prova, sendo 
imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para realização da 
prova prática. 
 
4.1 - Os candidatos ao cargo de Motorista C - Caminhões de Porte Médio serão avaliados dirigindo 
caminhão. 
4.2 - Os candidatos ao cargo de Motorista D - Transporte Escolar serão avaliados dirigindo micro-ônibus. 
 
5º -  Os candidatos ao cargo de Motorista e Operador de Máquinas, deverão apresentar, no ato da 
realização da prova prática, CNH na categoria exigida na tabela 2.1 do Edital nº 01/2020, em plena 
validade, sob pena de eliminação deste concurso público. Não serão aceitos protocolos de alteração de 
categoria. 
 
6º - Em razão da pandemia da COVID-19, o local de realização das provas estará preparado para seguir 
todas as normas sanitárias e medidas de higiene e precaução ao COVID-19, os candidatos e todos os 
envolvidos no certame deverão fazer o uso de máscaras nas intermediações e no interior do local de 
realização das provas. Na entrada do local de prova será fornecido álcool em gel. Não será permitida a 
entrada no local e a realização da prova, ao candidato que não estiver fazendo o uso de máscara.  
 
7º - Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto (canetas, lápis, borracha, livros, cadernos, 
dentre outros), devendo ainda, o candidato trazer garrafa transparente sem rótulo abastecida com água e 
não deverão compartilhar a mesma de forma alguma, podendo em caso excepcional utilizar os 
bebedouros somente para a retirada de água em copos descartáveis ou recipientes de uso individual. 
 
8º -  Ao realizarem a prova do presente concurso, os candidatos, inclusive os do 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 ainda cientes dos riscos de contaminação com a “COVID-19”, não podendo 
responsabilizar o Município de Virmond e a Faculdade Alfa Umuarama. 
 
 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Virmond/PR, 16 de abril de 2021. 
 
 
 

NOELI RIBEIRO NASCIMENTO 
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 

Município de Virmond – PR 



 
 

 

Página 3 de 4 

       

Prefeitura Municipal de Virmond 
Estado do Paraná 

CNPJ n.º 95.587.622/0001-74 
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000 

 

ANEXO I – FOLHA DE ENTREGA DE TÍTULOS 

CARGO PRETENDIDO:     ADVOGADO       

NOME: _______________________________________________________________________________. 
 
 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS: 
 
 

(Quadro exclusivo para o cargo de ADVOGADO). 

Título 
Valor de 

 cada título 
Valor máximo 

 dos títulos 
Pontuação 

Obtida 

a) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação em 
nível de ESPECIALIZAÇÃO, com carga horária mínima de 360 horas na área 
específica do cargo pretendido. 

2,0 4,00 
 

b) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação em 
nível de MESTRADO, na área específica do cargo pretendido. 

5,00 5,00 
 

c) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação em 
nível de DOUTORADO, na área específica do cargo pretendido. 

9,00 9,00 
 

MÁXIMO DE PONTOS A SER OBTIDO 
18,00 

 

 
 

 
Em virtude da pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19), os títulos deverão ser entregues grampeados com a Folha de Entrega 
de Títulos (anexo I deste edital) já preenchido apenas com nome completo, (não necessitando de envelope). Os candidatos que 
prestarão a prova de títulos, deverão entregar CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO, ficando retificados os itens 8.3.3 e 8.3.8 
do Edital de Abertura. Não serão pontuados os títulos que não estiverem autenticados em cartório, excetuando-se os 
documentos com autenticação digital, desde que contenham o site e o código de verificação da autenticidade impressos no 
certificado ou diploma.    
 
NÃO serão aceitas DECLARAÇÕES, em hipótese alguma. 
 
Os certificados ou diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação deverão ser expedidos por instituição oficial reconhecida 
e credenciada pelo MEC. 
 
NÃO serão aceitas conclusões de módulos de pós-graduação, apenas certificados de conclusão de pós-graduação ou diploma. 
 
Não serão aceitos certificados de outras graduações, cursos de informática, línguas, oratória, cursos preparatórios para 
concursos e outros ministrados por entidades de cursos livres, monitorias, estágios remunerados ou não, nem tampouco 
títulos encaminhados fora do prazo estipulado em edital. 

 
 
 

OBS: OS TÍTULOS DEVERÃO SER ENTREGUES GRAMPEADOS COM ESTA FOLHA DE ENTREGA DE TÍTULOS. O CANDIDATO 
DEVERÁ PREENCHER O NOME COMPLETO. (NÃO COLOCAR EM ENVELOPE)  
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ANEXO I – FOLHA DE ENTREGA DE TÍTULOS 

CARGO PRETENDIDO:     PROFESSOR       

NOME: _______________________________________________________________________________. 
 
 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS: 
 
 

(Quadro exclusivo para o cargo de PROFESSOR). 

Título 
Valor de 

 cada título 
Valor máximo 

 dos títulos 
Pontuação 

Obtida 

a) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação em 
nível de ESPECIALIZAÇÃO, com carga horária mínima de 360 horas na área da 
educação. 

2,0 4,00 
 

b) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação em 
nível de MESTRADO, na área da educação. 

5,00 5,00 
 

c) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação em 
nível de DOUTORADO, na área da educação. 

9,00 9,00 
 

MÁXIMO DE PONTOS A SER OBTIDO 
18,00 

 

 
 

 
Em virtude da pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19), os títulos deverão ser entregues grampeados com a Folha de Entrega 
de Títulos (anexo I deste edital) já preenchido apenas com nome completo, (não necessitando de envelope). Os candidatos que 
prestarão a prova de títulos, deverão entregar CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO, ficando retificados os itens 8.3.3 e 8.3.8 
do Edital de Abertura. Não serão pontuados os títulos que não estiverem autenticados em cartório, excetuando-se os 
documentos com autenticação digital, desde que contenham o site e o código de verificação da autenticidade impressos no 
certificado ou diploma.    
 
NÃO serão aceitas DECLARAÇÕES, em hipótese alguma. 
 
Os certificados ou diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação deverão ser expedidos por instituição oficial reconhecida 
e credenciada pelo MEC. 
 
NÃO serão aceitas conclusões de módulos de pós-graduação, apenas certificados de conclusão de pós-graduação ou diploma. 
 
Não serão aceitos certificados de outras graduações, cursos de informática, línguas, oratória, cursos preparatórios para 
concursos e outros ministrados por entidades de cursos livres, monitorias, estágios remunerados ou não, nem tampouco 
títulos encaminhados fora do prazo estipulado em edital. 

 
 
 

OBS: OS TÍTULOS DEVERÃO SER ENTREGUES GRAMPEADOS COM ESTA FOLHA DE ENTREGA DE TÍTULOS. O CANDIDATO 
DEVERÁ PREENCHER O NOME COMPLETO. (NÃO COLOCAR EM ENVELOPE)  

 


