SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA Nº 001/2016
EDITAL Nº 008/2017

Dispõe sobre a alteração do requisito de admissão e
funções do emprego de Auxiliar de Serviços Gerais,
reabre o prazo de inscrições para este emprego e
prorroga as inscrições para os demais empregos, altera a
previsão de cronograma das etapas da Seleção
Competitiva Pública nº 001/2016, mediante retificações
dos subitens 2.1, 3.1, 3.2, 3.7, 3.9, 4.9.2, 5.3, 5.8, 6.1, 6.4
e Anexo II do Edital de Abertura nº 001/2016.

Considerando o contido na Requisição nº 570.2017 - NF nº 000004.2017.09.003/6 do Ministério Público do Trabalho, de 23 de janeiro de 2017, e na
declaração nº 001/2017 do PROAMUSEP, com o fim de possibilitar a inscrição de candidatos do sexo masculino na Seleção Competitiva Pública nº 001/2016
para o emprego de Auxiliar de Serviços Gerais;
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA as seguintes alterações no Edital de Abertura nº 001/2016 da Seleção Competitiva Pública nº 001/2016:
1. Onde se lê “Auxiliar de Serviços Gerais - Feminino”, leia-se “Auxiliar de Serviços Gerais”.

2. A alteração do nome do emprego e requisitos de admissão previstos no quadro do subitem 2.1 nos seguintes termos:
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EMPREGO

REQUISITOS

JORNADA
SEMANAL

VENCIMENTO
INICIAL

TAXA

PROVAS

Auxiliar de
Serviços
Gerais

Ensino Fundamental
concluído

40 h

R$ 880,00

R$ 60,00

Objetiva

3. A alteração das funções do emprego de Auxiliar de Serviços Gerais previstas no Anexo II do Edital de Abertura nº 001/2016 nos seguintes termos:
EMPREGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e
atendimento utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente definidas.
TAREFAS TÍPICAS:






Executar serviços de limpeza e/ou manutenção em geral nas dependências internas e externas da Unidade, bem como serviços de entrega,
recebimento, confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente definidas;
Providenciar os materiais e produtos necessários para manter as condições de conservação e higiene requeridas;
Executar tarefas manuais e rotineiras, cuidando da limpeza nas dependências internas e externas, bem como limpar escadas, pisos, calçadas,
banheiros, copa, varrendo-os, lavando-os, encerando-os; remover o pó dos móveis, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-os e/ou
limpando-os;
Realizar todos os tipos de movimentação de móveis, equipamentos em geral, efetuando a limpeza, zelando pela guarda, conservação, manutenção
dos mesmos, bem como do local de trabalho;
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Executar tarefas inerentes ao serviço de copa, como preparo de lanches, sucos, cafés, chás e outros;
Servir as pessoas e conservar limpo o local de trabalho, procedendo a limpeza e a arrumação;
Lavar copos, xícaras, coador e demais utensílios utilizados na cozinha;
Verificar a existência de materiais de limpeza e controlar o consumo de materiais que utiliza e outros itens relacionados com o seu trabalho,
comunicando o superior quando da necessidade de reposição;
Coletar lixos e separar materiais para descarte e depositá-los nas lixeiras;
Proceder a higienização e desinfecção em áreas, móveis, objetos e equipamentos sob sua responsabilidade;
Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonete;
Atender as necessidades de Higiene e Segurança do Trabalho obedecendo a normas e procedimentos;
Utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao exercício de suas atribuições;
Executar outras atividades correlatas.

4. Em virtude das alterações promovidas haverá a consequente alteração do cronograma da Seleção Competitiva Pública nº 001/2016 para todos os
empregos, nos seguintes termos:

Página 3 de 9

Recebimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição apenas para o emprego de Auxiliar
de Serviços Gerais

02 e 03/02/2017

Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição apenas para o emprego de Auxiliar de
Serviços Gerais

07/02/2017

Prazo para recurso da isenção da taxa de inscrição apenas para o emprego de Auxiliar de
Serviços Gerais

08 e 09/02/2017

Resultado dos recursos da isenção da taxa de inscrição apenas do emprego de Auxiliar de
Serviços Gerais

13/02/2017

Período de inscrições para todos os empregos

22/12/2016 a 14/02/2017

Data limite para envio da documentação referente ao requerimento de tratamento
diferenciado

14/02/2017

Data final para pagamento do boleto de inscrição para todos os empregos

15/02/2017

Homologação preliminar das inscrições e resultado dos pedidos de tratamento diferenciado

20/02/2017

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscrição e tratamento diferenciado

21 e 22/02/2017

Resultado dos recursos e homologação definitiva das inscrições

24/02/2017

Ensalamento e convocação para entrega de títulos

06/03/2017

Prova objetiva e entrega de títulos

12/03/2017

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva

13/03/2017

Prazo para recurso do gabarito preliminar

14 e 15/03/2017

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva e Gabarito Definitivo

29/03/2017

Convocação para entrega de laudo médico para confirmação da condição de pessoa com

29/03/2017
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deficiência
Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva

30 e 31/03/2017

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva

05/04/2017

Divulgação da lista dos candidatos considerados com deficiência

10/04/2017

Prazo para recurso quanto ao resultado da condição de candidato com deficiência
Resultado dos recursos quanto à condição de candidato com deficiência e convocação dos
candidatos para a prova prática
Prova Prática

11 e 12/04/2017
24/04/2017
29 e/ou 30/04/2017

Divulgação das notas preliminares da prova de títulos e prova prática

08/05/2017

Prazo para recurso das notas preliminares da prova de títulos e prova prática
Divulgação das notas definitivas da prova prática e prova de títulos e classificação final
preliminar
Prazo para recurso da classificação final preliminar

09 e 10/05/2017
22/05/2017
23 e 24/05/2017

Divulgação da classificação final definitiva e Homologação final da Seleção Competitiva
Pública
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29/05/2017

5. As disposições do Edital nº 001/2016 referentes às datas passam a viger com as seguintes modificações:

3.1 Os candidatos ao emprego de Auxiliar de Serviços Gerais, que atenderem às condições estabelecidas no Decreto Federal nº 6.593/2008, poderão solicitar isenção da
taxa de inscrição à Comissão Especial da seleção competitiva pública, nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2017, através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção
que será disponibilizada no site www.fauel.org.br, conforme o disposto neste item.

3.2 A Ficha de Solicitação de Isenção deverá ser impressa em duas vias, e após o preenchimento, deverá ser entregue presencialmente nos dias 02 e 03 de fevereiro de
2017, no Protocolo Geral do PROAMUSEP, situado na Avenida Nóbrega, nº 370, Zona 4, Maringá/PR, CEP 87.014-180, das 8h às 11h30min e 13h30min às 17h, ou ainda
enviar a documentação via SEDEX com AR, para o mesmo endereço e no mesmo prazo, aos cuidados da Comissão Especial da seleção competitiva pública.

3.7 O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição para os candidatos ao emprego de Auxiliar de Serviços Gerais
será divulgado no dia 07 de fevereiro de 2017, pelo site www.fauel.org.br.

3.9 Se após a análise do recurso permanecer a decisão de indeferimento do requerimento de isenção da taxa, o candidato deverá providenciar a impressão do boleto
bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 15 de fevereiro de 2017, para participar do certame.

4.9.2: Os documentos referentes às disposições dos subitens 4.9 e 4.9.1 deverão ser encaminhados, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 14 de fevereiro de
2017, em envelope lacrado endereçado à empresa organizadora com as informações abaixo:
(...)
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5.3: Os documentos referentes às disposições dos subitens 5.1 e 5.2 deverão ser encaminhados, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 14 de fevereiro de 2017
em envelope lacrado endereçado à empresa organizadora com as informações abaixo:
(...)
5.8: O deferimento das solicitações de tratamento diferenciado estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico www.fauel.org.br, a partir da data provável de 20
de fevereiro de 2017.
6.1: O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10h do dia 22 de dezembro de 2016 até às 17h do dia 14 de fevereiro de 2017, observado o horário oficial de
Brasília – DF, somente via Internet, no endereço eletrônico da FAUEL www.fauel.org.br, em cujo sítio existirá um link com o formulário destinado à INSCRIÇÃO, que
deverá ser devidamente preenchido pelo candidato.
6.4 O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 15 de fevereiro de 2017.

.

6. Das alterações de datas aplicáveis somente aos novos candidatos inscritos ao emprego de Auxiliar de Serviços Gerais:
Recebimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição apenas para o emprego de Auxiliar
de Serviços Gerais

02 e 03/02/2017

Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição apenas para o emprego de Auxiliar de
Serviços Gerais

07/02/2017

Prazo para recurso da isenção da taxa de inscrição apenas para o emprego de Auxiliar de
Serviços Gerais

08 e 09/02/2017

Resultado dos recursos da isenção da taxa de inscrição apenas do emprego de Auxiliar de
Serviços Gerais

13/02/2017
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Período de inscrições para todos os empregos

22/12/2016 a 14/02/2017

Data limite para envio da documentação referente ao requerimento de tratamento
diferenciado

14/02/2017

Data final para pagamento do boleto de inscrição para todos os empregos

15/02/2017

7. O candidato ao emprego de Auxiliar de Serviços Gerais cuja inscrição tenha sido efetuada no período do dia 26/12/2016 a 30/01/2017, mas que não mais
tenha interesse em participar da Seleção Competitiva Pública em virtude das alterações promovidas por este edital de retificação, poderá solicitar a
devolução dos valores relativos à taxa de inscrição a partir do dia 31/01/2017.
7.1 A data limite para a solicitação da devolução da taxa de inscrição por parte dos candidatos será até o dia 06/02/2017.
7.2 A solicitação da devolução do valor da taxa de inscrição deverá ser enviada ao e-mail concursos@fauel.org.br, com as seguintes informações: nome
completo, CPF, Seleção Competitiva Pública - PROAMUSEP, dados bancários (banco, agência, nº da conta, e tipo de conta) e comprovante de pagamento da
inscrição anexo.
7.3 Para que seja viabilizado o depósito de devolução de inscrição, o candidato deverá ser o Titular da Conta bancária indicada.
7.4 O candidato que não solicitar a devolução da taxa de inscrição nos termos aqui dispostos será considerado como não desistente, anuindo às novas
disposições promovidas por este edital de retificação.
8. Permanecem inalterados os demais itens e anexos do Edital de Abertura da Seleção Competitiva Pública nº 001/2016.
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Maringá, 31 de janeiro de 2017.

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
PRESIDENTE PROAMUSEP – PR
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