
 
 

CONCURSO PÚBLICO EDI

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 
TORNA PÚBLICA: 
 
1. A retificação do subitem 2.1, conforme segue:
 

Cargos 

Professor 20hs 

Professor 20hs (artes) 

Professor 20hs (educação física)

Professor 20hs (língua inglesa)

 
2. O acréscimo do subitem 4.4.2 nos seguintes termos:

“4.4.2 Aos portadores de deficiência serão garantidos 5% (cinco 
estabelecido para classificação da ampla concorrência na segunda fase do concurso nas provas 
de Aptidão Física, Prática e de Avaliação de Títulos, previstas nos subitens 8.3, 9.2 e 10.2 deste 
Edital.” 

MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 052/2015-SERH 

PUBLICAÇÃO Nº 002/2015 

Dispõe sobre a Retificação do 
Anexos I e III do Edital nº 0
acréscimo do subitem 4.4.2.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

A retificação do subitem 2.1, conforme segue: 

Requisitos do cargo

Licenciatura em Pedagogia com habilitação apostilada no 
diploma para educação infantil e séries iniciais

fundamental ou Normal Superior

Ensino Superior Completo com licenciatura em Artes ou 
Educação Artística ou Artes Visuais ou Teatro ou Música

20hs (educação física) Ensino Superior Completo com licenciatura em 
Física 

20hs (língua inglesa) Ensino Superior Completo com licenciatura em Letras 
com habilitação em Língua Inglesa

O acréscimo do subitem 4.4.2 nos seguintes termos: 

Aos portadores de deficiência serão garantidos 5% (cinco por cento) do número 
estabelecido para classificação da ampla concorrência na segunda fase do concurso nas provas 
de Aptidão Física, Prática e de Avaliação de Títulos, previstas nos subitens 8.3, 9.2 e 10.2 deste 

Dispõe sobre a Retificação do subitem 2.1 e 
Edital nº 052/2015-SERH, e o 

subitem 4.4.2. 

Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

Requisitos do cargo 

Licenciatura em Pedagogia com habilitação apostilada no 
diploma para educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental ou Normal Superior 

Ensino Superior Completo com licenciatura em Artes ou 
Educação Artística ou Artes Visuais ou Teatro ou Música 

Ensino Superior Completo com licenciatura em Educação 

Ensino Superior Completo com licenciatura em Letras 
com habilitação em Língua Inglesa 

por cento) do número 
estabelecido para classificação da ampla concorrência na segunda fase do concurso nas provas 
de Aptidão Física, Prática e de Avaliação de Títulos, previstas nos subitens 8.3, 9.2 e 10.2 deste 



 
 

3. A retificação dos subitens 8.3,
 

“8.3 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a 
pontuação estabelecida no subitem 7.3 para a prova objetiva e classificar
disposto na tabela abaixo, além de não ser e
Edital:” 

 

CARGO

Agente Municipal de Trânsito

Armador 

Borracheiro 

Carpinteiro 

Eletricista de Autos 

Encanador 

Marceneiro 

Mecânico (máquinas pesadas)

Mecânico (motossera/maq costal)

Mecânico (veículos pesados)

Operador de Equipamentos I

Operador de Equipamentos II

Pedreiro 

Soldador/Serralheiro

 
“9.2 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a 
pontuação estabelecida no subitem 7.3 para a prova objetiva e 
quadragésima segunda posição
posição (8ª) entre os candidatos portadores de deficiência, 
pontuação, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

 
 

“10.2 A prova de títulos será avaliada pela Banca Examinadora em sessão reservada, por 
intermédio da análise e pontuação dos títulos apresentados pelos candidatos que obtiverem a 
pontuação estabelecida no subitem 7.3 para a prova objetiva e estar classificado a
disposto na tabela abaixo, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste 
Edital:” 
 

CARGO 

Arquiteto 

Auditor de Saúde (ciências contá

Auditor de Saúde (direito)

Auditor de Saúde (enfermagem)

Auditor de Saúde (farmácia)

A retificação dos subitens 8.3, 9.2 e 10.2, conforme segue: 

Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a 
pontuação estabelecida no subitem 7.3 para a prova objetiva e classificar
disposto na tabela abaixo, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste 

CARGO 
CONCORRÊNCIA GERAL 

CLASSIFICADOS ATÉ 

Agente Municipal de Trânsito 95 

09 

19 

19 

 09 

19 

19 

quinas pesadas) 19 

Mecânico (motossera/maq costal) 19 

culos pesados) 19 

Operador de Equipamentos I 47 

Operador de Equipamentos II 47 

28 

Soldador/Serralheiro 28 

Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a 
pontuação estabelecida no subitem 7.3 para a prova objetiva e classificar

posição (142ª) entre os candidatos da concorrência ger
posição (8ª) entre os candidatos portadores de deficiência, na ordem decrescente de 
pontuação, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

A prova de títulos será avaliada pela Banca Examinadora em sessão reservada, por 
intermédio da análise e pontuação dos títulos apresentados pelos candidatos que obtiverem a 
pontuação estabelecida no subitem 7.3 para a prova objetiva e estar classificado a
disposto na tabela abaixo, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste 

CONCORRÊNCIA GERAL 
CLASSIFICADOS ATÉ 

19 

de Saúde (ciências contábeis) 09 

de Saúde (direito) 09 

Auditor de Saúde (enfermagem) 09 

Auditor de Saúde (farmácia) 09 

Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a 
pontuação estabelecida no subitem 7.3 para a prova objetiva e classificar-se até o limite 

liminado por outros critérios estabelecidos neste 

PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA 

05 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

03 

03 

02 

02 

Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a 
classificar-se até a centésima 

entre os candidatos da concorrência geral e até a oitava 
na ordem decrescente de 

pontuação, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.” 

A prova de títulos será avaliada pela Banca Examinadora em sessão reservada, por 
intermédio da análise e pontuação dos títulos apresentados pelos candidatos que obtiverem a 
pontuação estabelecida no subitem 7.3 para a prova objetiva e estar classificado até o limite 
disposto na tabela abaixo, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste 

PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA 

01 

01 

01 

01 

01 



 
 

Auditor de Saúde (odontologia)

Auditor de Saúde (psicologia)

Auditor Tributário 

Educador Social 

Enfermeiro 

Engenheiro Civil (trânsito)

Médico (clinico geral)

Médico (dermatologista)

Médico (ginecologista)

Médico (neurologista)

Médico (oftalmologista)

Médico (ortopedista)

Médico (patologista)

Médico (pediatra) 

Médico (psiquiatra) 

Médico (trabalho) 

Médico Auditor 

Médico Veterinário 

Nutricionista 

Professor 20 h 

Professor 20 h (artes)

Professor 20 h (educação física)

Professor 20 h (língua

Técnico Desportivo 

Tradutor Interprete de Libras

4. No Anexo III - Conteúdo Programático Específico
excluído o seguinte conteúdo: "A Profissão do Assistente Social; Código de Ética do Assistente 
Social", mantendo-se os demais.

5. Tendo em vista que no dia 14 de fevereiro de 2016 ocorrerá a aplicação do Vestibular da 
Universidade Estadual de Maringá, haverá a
público, conforme previsto no 

6. Permanecem inalterados os demais itens e anexos d
aberto pelo Edital nº 052/2015

Auditor de Saúde (odontologia) 09 

Auditor de Saúde (psicologia) 09 

47 

19 

95 

(trânsito) 09 

Médico (clinico geral) 57 

Médico (dermatologista) 09 

Médico (ginecologista) 38 

Médico (neurologista) 09 

Médico (oftalmologista) 09 

Médico (ortopedista) 09 

Médico (patologista) 09 

38 

 19 

09 

19 

 09 

47 

475 

(artes) 95 

20 h (educação física) 95 

ngua inglesa) 95 

47 

Tradutor Interprete de Libras 09 

Conteúdo Programático Específico para o cargo de EDUCADOR SOCIAL, será 
o seguinte conteúdo: "A Profissão do Assistente Social; Código de Ética do Assistente 

se os demais. 

Tendo em vista que no dia 14 de fevereiro de 2016 ocorrerá a aplicação do Vestibular da 
Universidade Estadual de Maringá, haverá a consequente alteração do cronograma d
público, conforme previsto no Anexo I deste Edital. 

Permanecem inalterados os demais itens e anexos da Publicação nº 001/2015 do Concurso Público 
052/2015-SERH. 

01 

01 

03 

01 

05 

01 

03 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

03 

25 

05 

05 

05 

03 

01 

para o cargo de EDUCADOR SOCIAL, será 
o seguinte conteúdo: "A Profissão do Assistente Social; Código de Ética do Assistente 

Tendo em vista que no dia 14 de fevereiro de 2016 ocorrerá a aplicação do Vestibular da 
sequente alteração do cronograma deste concurso 

001/2015 do Concurso Público 

 

 

 



 
 

 

 Maringá, 18

 

 
CARLOS ROBERTO PUPIN 

Prefeito Municipal 
 
 

LINDOLFO JACINTO JUNIOR 
Diretor de Pessoal 

Maringá, 18 de dezembro de 2015. 



 
 

ANEXO

Publicação do edital de abertura 

Prazo para impugnação do edital 

Recebimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição

Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição

Prazo para recurso da isenção da taxa de inscrição

Período de inscrições 

Data final para pagamento das inscrições

Data limite para envio da documentação dos portadores de deficiência e requerimento de 
tratamento diferenciado 

Homologação das inscrições 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscrição; 
portadores de deficiência e tratamento diferenciado

Ensalamento 

Prova objetiva 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva

Prazo para recurso do gabarito preliminar

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva,
candidatos para entrega de títulos, prova prática e 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva

Divulgação da Classificação preliminar para os cargos somente com prova objetiva

Prazo para recurso da classificação final preliminar para os cargos somente com prova 
objetiva 

Divulgação da classificação final definitiva e Homologação final para os cargos somente 
com prova objetiva 

Entrega de títulos 

Prova Prática 

Prova de aptidão física 

Divulgação das notas preliminares da 
física 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova de títulos, prova prática e 
aptidão física 

ANEXO I - PREVISÃO DE CRONOGRAMA 
 

pedidos de isenção da taxa de inscrição 

Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 

Prazo para recurso da isenção da taxa de inscrição 

pagamento das inscrições 

Data limite para envio da documentação dos portadores de deficiência e requerimento de 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscrição; indeferimento de vagas aos 
portadores de deficiência e tratamento diferenciado 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 

Prazo para recurso do gabarito preliminar 

das notas preliminares da prova objetiva, Gabarito Definitivo e convocação dos 
para entrega de títulos, prova prática e prova de aptidão física 

para recurso das notas preliminares da prova objetiva 

das notas definitivas da prova objetiva 

Divulgação da Classificação preliminar para os cargos somente com prova objetiva 

para recurso da classificação final preliminar para os cargos somente com prova 

da classificação final definitiva e Homologação final para os cargos somente 

preliminares da prova de títulos, prova prática e prova de aptidão 

para recurso das notas preliminares da prova de títulos, prova prática e prova de 

07/12/2015 

07 a 11/12/2015 

14 e 15/12/2015 

08/01/2016 

11 e 12/01/2016 

21/12/2015 a 
18/01/2016 

19/01/2016 

Data limite para envio da documentação dos portadores de deficiência e requerimento de 
18/01/2016 

26/01/2016 

indeferimento de vagas aos 
27 e 28/01/2016 

12/02/2016 

21/02/2016 

22/02/2016 

23 e 24/02/2016 

Gabarito Definitivo e convocação dos 
11/03/2016 

14 e 15/03/2016 

22/03/2016 

 22/03/2016 

para recurso da classificação final preliminar para os cargos somente com prova 
23 e 24/03/2016 

da classificação final definitiva e Homologação final para os cargos somente 
30/03/2016 

17 e 18/03/2016 

20/03/2016 e 
03/04/2016* 

20/03/2016 

prova de aptidão 
12/04/2016 

prova de 
13 e 14/04/2016 



 
 

Divulgação das notas definitivas da prova de títulos, prova prática e 
física, e divulgação da classificação final preliminar

Prazo para recurso da classificação final preliminar

Divulgação da classificação final definitiva e Homolo

* Por questões de ordem operacional e logística, é possível que as provas práticas sejam realizadas em 
mais de um dia, o que poderá interferir na previsão de cronograma das etapas posteriores à realização 
das provas práticas. 

 

 

da prova de títulos, prova prática e prova de aptidão 
divulgação da classificação final preliminar 

para recurso da classificação final preliminar 

da classificação final definitiva e Homologação final do Concurso.  

* Por questões de ordem operacional e logística, é possível que as provas práticas sejam realizadas em 
mais de um dia, o que poderá interferir na previsão de cronograma das etapas posteriores à realização 

 

prova de aptidão 
25/04/2016 

26 e 27/04/2016 

04/05/2016 

* Por questões de ordem operacional e logística, é possível que as provas práticas sejam realizadas em 
mais de um dia, o que poderá interferir na previsão de cronograma das etapas posteriores à realização 


