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PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DIRETORIA DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

EDITAL PRORH Nº 130/2013 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE UNIVERSITÁRIO DE 
NÍVEL SUPERIOR NA FUNÇÃO DE CONTADOR 

 
Atendendo à Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição do Estado do 

Paraná, Lei Estadual nº 6.174 de 16 de novembro de 1970, Lei nº 17.382 de 06 de dezembro de 
2012, às Resoluções nº 2.484 de 01 de dezembro de 1993 e nº 3.036 de 04 de setembro de 1996, os 
Decretos Estaduais nº 4.345 de 14 de fevereiro de 2005, nº 5.733 de 28 de agosto de 2012 e nº 7.116 
de 28 de janeiro de 2013 e à anuência contida no Protocolo nº 11.209.143-2 (02), TORNAMOS 
PÚBLICO aos interessados que estarão abertas as inscrições para prover o Cargo de Agente 
Universitário de Nível Superior, na Função de Contador conforme descrito no item 2, deste Edital. 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Concurso Público será regido pelas regras estabelecidas no presente Edital, executado pela 

Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina – Cops/UEL. 

1.2 O Concurso Público consistirá da avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de Prova 
Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, conforme o estabelecido neste Edital, e de 
Avaliação Médica, de caráter eliminatório.  

1.3 A inscrição no Concurso Público implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas neste 
Edital e em outros que forem publicados durante a realização do Concurso Público, cujas regras, 
normas e critérios obrigam-se os candidatos a cumprir. 

1.4 A Prova Objetiva será realizada na cidade de Londrina, Estado do Paraná, no dia 7 de julho de 
2013, em locais a serem divulgados mediante Edital específico. 

1.5 O prazo de validade do Concurso Público é de 2 (dois) anos, contados a partir da data da 
publicação da Resolução de Homologação, no Diário Oficial do Estado do Paraná, pela 
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, prorrogável por uma única vez, por 
igual período, a critério da Universidade Estadual de Londrina. 

1.6 Poderá ser atribuído atendimento especial para a realização da Prova Objetiva ao candidato 
que o solicitar, desde que justificada a necessidade desse tratamento especial, cuja solicitação 
deverá ser efetuada, por escrito e até o dia 18 de junho de 2013, junto à Coordenadoria de 
Processos Seletivos da UEL, localizada na Rodovia Celso Garcia Cid, PR- 445, CEP 86057-
970, Caixa Postal 10.011, Londrina-PR. 

1.7 A solicitação de condições especiais para a realização da Prova Objetiva será atendida 
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade, mediante apreciação da Comissão 
do Concurso. 

1.8 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos 
referentes a este Concurso Público, por meio do Diário Oficial do Estado do Paraná – 
Suplemento de Concursos Públicos - www.dioe.pr.gov.br e do endereço eletrônico 
www.cops.uel.br, bem como manter atualizado o endereço informado no ato de inscrição para 
fins de contato com o candidato, caso a Universidade Estadual de Londrina julgue necessário. 

1.9 Será admitida a impugnação deste Edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua 
publicação, dirigida à Universidade Estadual de Londrina, Rodovia Celso Garcia Cid, PR-445, 
CEP 86057-970, Caixa Postal 10.011, Londrina-PR. 

Universidade 
Estadual de Londrina 
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2 CARGO, FUNÇÃO, REQUISITOS, CLASSE, NÚMERO DE VAGAS, REGIME DE 
TRABALHO, VENCIMENTO BÁSICO, TIPOS DE PROVAS E DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES: 

 
CARGO: AGENTE UNIVERSITÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR 

 

Função: Contador 

Requisitos Graduação em Ciências Contábeis e Registro no Conselho 
Regional de Contabilidade - CRC 

Classe III 
Número de vagas 2 (duas) 
Regime de trabalho* 40 (quarenta) horas semanais 
Vencimento básico R$ 2.511,07 

Tipos de prova Prova Objetiva (Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, 
Informática, Matemática Financeira e Conhecimentos Específicos) 

 
* Os horários de trabalho serão de acordo com as necessidades da Universidade. O candidato deverá 
possuir disponibilidade de horário de trabalho para plantões aos finais de semana, feriados, períodos 
diurnos e noturnos e cobertura de férias em escala de revezamento. 

2.1 Descrição das atividades: As atribuições da Função estão descritas no Anexo I deste Edital. 

2.2 A inscrição no Concurso Público implicará a aceitação por parte do candidato de que deverá 
desempenhar as atribuições da Função, descritas no Anexo I deste Edital, de acordo com as 
necessidades da Universidade. 

2.3 REGIME JURÍDICO: Estatutário, com direitos, vantagens, obrigações e atribuições 
especificadas na Lei Estadual nº 6.174, de 16 de novembro de 1970 (Estatuto dos 
Funcionários Civis do Paraná), na Lei Estadual nº 17.382, de 6 de dezembro de 2012, e 
legislação pertinente que vier a ser aplicada. 

2.4 REGIME PREVIDENCIÁRIO: Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. 

3 REQUISITOS EXIGIDOS PARA A INVESTIDURA, POSSE E EXERCÍCIO NO CARGO 

3.1 Para a investidura no Cargo/Função, o candidato deverá: 
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 
reconhecimento do gozo de direitos políticos (parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição 
Federal e Decretos nº 70.391/72 e nº 70.436/72); 

b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse; 
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) Possuir Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino; 
e) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do Cargo/Função, conforme o disposto 

no item 2, na data da posse; 
f) Apresentar boa condição de saúde física e mental, constatada através dos exames 

médicos pré-admissionais; 
g) Não ter sido demitido (Estatutários) ou dispensado por justa causa (Celetistas / Regime 

Especial) nos últimos 5 (cinco) anos, retroativos à data de publicação deste Edital, nas 
hipóteses dos incisos III, IV, V e XIII do artigo 178 do Regimento Geral da Universidade 
Estadual de Londrina; 

h) Cumprir as determinações deste Edital. 

3.2 Para a posse no Cargo/Função, deverá o candidato, ao ser convocado, apresentar a seguinte 
documentação original acompanhada de cópias a serem autenticadas no seu recebimento: 
a) Cédula de Identidade expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, 

indispensável para implantação do pagamento; 
b) Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF); 
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c) Cartão do PIS/PASEP, se possuir; 
d) Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se candidato do sexo 

masculino; 
e) Título de Eleitor e comprovantes de votação na última eleição; 
f) Certidões Negativas da Justiça Federal e Estadual (Criminal – Cartório Distribuidor), onde 

tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, expedidas até 60 (sessenta) dias anteriores à 
data da posse; 

g) Certidão de Casamento; 
h) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos; 
i) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 5 anos de idade; 
j) Registro profissional no órgão de classe, conforme estabelecido no item 2; 
k) Comprovante de endereço atual; 
l) Documento que comprove a conclusão da escolaridade exigida para a Função, conforme 

estabelecido no item 2; 
m) Conta corrente em Instituição Bancária indicada pela Universidade Estadual de Londrina; 
n) Declaração de horário de trabalho, caso tenha vínculo com outra Empresa/Instituição; 
o) 1 (uma) foto 3x4 recente; 
p) O candidato que já receber vencimentos de cargo, função, emprego público ou receber 

proventos de aposentadoria em empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista 
ou fundação mantida pelo poder público, relativos a cargos não acumuláveis nos termos da 
Constituição Federal, Art. 37, inciso XVI, e da Constituição do Estado do Paraná, Art. 27, 
incisos XVI e XVII, deverá fazer a opção e comprová-la no processo de nomeação, sob 
pena de ser impedido de assumir suas funções no momento da posse ou vir a ser 
exonerado de ofício, após esta. Na hipótese de acúmulo legal de cargos, o candidato 
deverá apresentar Declaração em papel timbrado do outro Órgão a que está vinculado 
contendo: Nome, RG, Nome da Instituição/Empresa, Admissão, Cargo/Função, Regime 
Jurídico, Carga Horária Semanal, Jornada de Trabalho (especificar dia e horário), 
Remuneração Bruta e a Assinatura com Identificação. A remuneração só deverá ser 
declarada, para servidores detentores de cargos e empregos públicos. 

q) Declaração de bens e valores que integram seu patrimônio privado, conforme prescrito no 
artigo 32 da Constituição do Estado do Paraná, no Decreto Estadual nº 4.202 de 30 de 
maio de 2001, na Lei Estadual nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001 e na Lei nº 8.429 de 02 
de junho de 1992. 

3.3 A não apresentação dos documentos comprobatórios ou a falta de comprovação de qualquer 
dos requisitos exigidos para a posse e/ou exercício no Cargo/Função, especificados neste 
Edital, ou daqueles que vierem a ser estabelecidos em legislação superveniente ou que forem 
considerados necessários, impedirá a posse do candidato e exercício da Função e, automática 
e consequentemente, implicará a sua eliminação do Concurso Público e a nulidade da 
aprovação e classificação, e consequente perda dos efeitos dela decorrentes. 

3.4 Verificada a falsidade nos documentos apresentados, será o candidato eliminado do Concurso 
Público, com nulidade da aprovação e classificação e dos efeitos decorrentes, sem prejuízo 
das sanções penais aplicáveis. Caso a irregularidade seja constatada após a posse do 
candidato, o mesmo será submetido a competente processo administrativo disciplinar, na 
forma do Regimento Geral da UEL e Estatuto dos Funcionários Civis do Paraná (Lei nº 
6.174/70). 

3.5 O candidato aprovado que tiver completado 70 (setenta) anos de idade antes da data 
designada para investidura no Cargo/Função, não poderá ser empossado, conforme inciso II, 
do § 1o, do artigo 35, da Constituição do Estado do Paraná. 

3.6 A convocação dos candidatos aprovados no Concurso Público será feita através de edital 
específico, com observância rigorosa da ordem de classificação.  

3.7 O candidato convocado deverá comparecer à Pró-Reitoria de Recursos Humanos, quando 
será encaminhado ao SEBEC – Serviço de Bem-Estar à Comunidade / SESMT – Serviço 
Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, para providenciar os exames médicos 
necessários. 
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3.8 A Divisão de Recrutamento e Seleção procederá à convocação e ao encaminhamento dos 
candidatos aprovados para as vagas existentes, sendo que: 
a) o não comparecimento do candidato no prazo de 2 (dois) dias úteis, após convocação 

oficial, importará a sua eliminação do Concurso Público, por desistência; 
b) comparecendo, o candidato terá até 2 (dois) dias úteis, contados da data em que retirou a 

lista de documentos, para declarar formalmente a aceitação, sob pena de, não o fazendo, 
ser considerado desistente e automaticamente eliminado do Concurso Público; 

c) na hipótese da aceitação da vaga, após a emissão do ato de nomeação, o candidato terá o 
prazo máximo de 30 (trinta) dias para tomar posse. 

4 INSCRIÇÕES 
4.1 A inscrição poderá ser efetuada a partir das 17h do dia 29 de maio de 2013 até às 23h do dia 

17 de junho de 2013, somente via Internet, no endereço eletrônico www.cops.uel.br, onde 
existirá um link com o formulário destinado à inscrição, que deverá ser devidamente 
preenchido pelo candidato. Ao final da inscrição, deverá o candidato imprimir o boleto bancário 
para o pagamento da taxa de inscrição. 

4.2 O valor da taxa de inscrição será de R$ 80,00 (oitenta reais). 

4.3 O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 18 de junho de 
2013, junto às agências do Banco Itaú, durante o horário regular de atendimento bancário, 
mediante a apresentação do boleto bancário. 

4.4 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deve inteirar-se das regras 
deste Edital e certificar-se de que preenche ou preencherá, até a data da nomeação, todos os 
requisitos exigidos para a respectiva Função. Não haverá a devolução do valor da taxa de 
inscrição após a sua efetivação, quaisquer que sejam os motivos e mesmo que o candidato 
não compareça à prova/avaliação. 

4.5 A inscrição somente será efetivada após a confirmação do pagamento do valor inerente à taxa 
de inscrição, não se responsabilizando a Cops/UEL, pelo não recebimento da confirmação 
bancária do recolhimento do valor da taxa de inscrição. 

4.6 A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição, a prova/avaliação e a nomeação, por meio 
de processo administrativo devidamente instaurado, ouvido o candidato, o que pode ocorrer 
inclusive após a homologação do resultado do Concurso Público, desde que verificada a 
prática de qualquer ilegalidade pelo candidato, tais como: falsidade nas declarações e/ou 
quaisquer irregularidades na prova/avaliação e/ou nos documentos apresentados, entre 
outras. 

4.7 O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização da 
Prova Objetiva deverá solicitá-lo, por escrito, à Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL, 
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445, CEP 86057-970, Caixa Postal 10.011, Londrina - PR, até o 
dia 18 de junho de 2013, observado o subitem 4.15 deste Edital. 

4.8 Após 3 (três) dias úteis do efetivo pagamento do boleto bancário, o candidato poderá verificar, 
no endereço eletrônico www.cops.uel.br, a situação de sua inscrição, devendo, se houver 
alguma divergência, entrar em contato com a Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL, 
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445, CEP 86057-970, Caixa Postal 10.011, Londrina-PR, nos 
seguintes horários: das 8h às 11h30min e das 14h às 17h ou pelos telefones (43) 3371-4740 e 
3371-4393. 

4.9 Na hipótese de dados cadastrais digitados incorretamente no ato da inscrição, o candidato 
deverá informar quais as alterações que devem ser procedidas, mencionando também os 
dados que identificam a sua inscrição, por meio do FAX (43) 3328-4448, aos cuidados da 
Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL. 

4.10 A relação geral dos candidatos inscritos será divulgada no dia 25 de junho de 2013, às 17h, 
no endereço eletrônico www.cops.uel.br e no Diário Oficial do Estado do Paraná – Suplemento 
de Concursos Públicos - www.dioe.pr.gov.br até o dia 1º de julho de 2013, contendo 
informações sobre as inscrições homologadas. 
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4.11 A Coordenadoria de Processos Seletivos disponibilizará, a partir das 17h do dia 1º de julho de 
2013, no endereço eletrônico www.cops.uel.br, o Cartão de Inscrição para consulta e 
impressão, no qual estará indicado o local e o horário de realização da prova. É de exclusiva 
responsabilidade do candidato a obtenção do Cartão de Inscrição por meio de impressão. 

4.12 O Cartão de Inscrição contém espaços destinados à afixação da cópia do RG e de foto 3x4 do 
candidato. 

4.13 O candidato deverá levar o Cartão de Inscrição para a sala de prova, devendo ser 
apresentado juntamente com um dos documentos de identificação descritos no subitem 7.5 
deste Edital. O Cartão de Inscrição será recolhido no dia da prova, pelo fiscal de sala. 

4.14 Após decorridos 5 (cinco) dias da publicação da relação geral dos candidatos inscritos, a 
Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL, não se responsabilizará por inscrições não 
recebidas em decorrência de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de 
linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

4.15 A solicitação de condições especiais para realização da Prova Objetiva será atendida 
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade, mediante apreciação da Comissão 
de Seleção. 

5 DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
5.1 Haverá isenção do valor total da taxa de inscrição para o candidato que, cumulativamente: 

a) Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, 
de que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007; e 

b) For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 2007. 

5.2 Para estar inscrito no Cadastro Único, é necessário que o candidato tenha efetuado o 
cadastramento junto ao órgão gestor do Cadastro Único do Município em que reside. 

5.3 O cadastro e o respectivo Número de Inclusão Social - NIS do candidato deverão estar 
devidamente identificados e confirmados na base de dados do CadÚnico até a data da sua 
inscrição no Concurso. 

5.4 Não será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que não 
atenda ao disposto no subitem 5.1. 

5.5 É da inteira responsabilidade do candidato procurar o órgão gestor do CadÚnico do seu 
Município para a atualização do seu cadastro na base de dados. 

5.6 Para a realização do pedido de isenção do pagamento da respectiva taxa de inscrição, o 
candidato deverá preencher o Requerimento de Isenção, apresentado no endereço eletrônico 
www.cops.uel.br e salvá-lo de acordo com as orientações constantes do formulário. No 
Requerimento, deverá indicar, além do NIS atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal, os 
seguintes dados: nome completo sem abreviações; data de nascimento; sexo; número do 
documento de identidade; data de emissão do documento de identidade; sigla do órgão 
emissor do documento de identidade; número do CPF; nome completo da mãe. 

5.7 O candidato solicitante da isenção da taxa de inscrição deverá firmar declaração, no 
Requerimento de Isenção, de que atende à condição estabelecida na letra “b” do subitem 5.1. 

5.8 Os dados informados pelo candidato, no ato da inscrição, deverão ser exatamente iguais aos 
que foram declarados ao Órgão Gestor do CadÚnico. 

5.9 Não serão analisados os pedidos de isenção sem a indicação do número correto do NIS e, 
ainda, aqueles que não contenham as informações suficientes e corretas para a identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico ou que não atendam ao 
estabelecido no presente item. 

5.10 O pedido de isenção poderá ser efetuado no período compreendido entre as 17h do dia 29 de 
maio de 2013 e às 23h do dia 1º de junho de 2013. 

5.11 As informações prestadas no Requerimento de Isenção, referentes à isenção do pagamento 
da taxa de inscrição, serão de inteira responsabilidade do candidato. 
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5.12 A Cops/UEL consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das 
informações prestadas pelo candidato. 

5.13 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o 
disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 de setembro de 
1979. 

5.14 Serão desconsiderados os pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição do 
candidato que omitir informações relevantes/necessárias/essenciais ou prestar informações 
inverídicas. 

5.15 Será desconsiderado o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição do candidato 
que já tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição. 

5.16 Não serão analisados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos 
que não preencham as condições para sua concessão, seja qual for o motivo alegado. 

5.17 A relação dos candidatos com pedidos de isenção deferidos ou indeferidos será 
disponibilizada na internet, no endereço eletrônico www.cops.uel.br até as 17h do dia 6 de 
junho de 2013. 

5.18 A relação dos candidatos com pedidos de isenção indeferidos, contendo os respectivos 
motivos do indeferimento, quando for o caso, será divulgada, na internet, no endereço 
eletrônico www.cops.uel.br, simultaneamente à divulgação dos pedidos de isenção deferidos. 

5.19 O candidato cujo pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenha sido indeferido 
poderá apresentar recurso contra o indeferimento no primeiro dia útil posterior à divulgação de 
que trata o subitem 5.17, para o e-mail cops@uel.br indicando, no campo Assunto, “Concurso 
UEL: recurso do pedido de isenção”. 

5.20 O resultado da análise de eventuais recursos apresentados será dado a conhecer, via internet, 
no endereço eletrônico www.cops.uel.br até as 17h do dia 13 de junho de 2013. 

5.21 Os candidatos cujos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição forem deferidos 
deverão preencher o Formulário de Inscrição no endereço eletrônico www.cops.uel.br e 
imprimir o comprovante de inscrição até o dia 17 de junho de 2013. 

5.22 Os candidatos cujos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição forem indeferidos 
deverão, para efetivar sua inscrição no Concurso, acessar o endereço eletrônico 
www.cops.uel.br, preencher o Formulário de Inscrição e imprimir o respectivo boleto bancário 
até o dia 17 de junho de 2013 para efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 18 de 
junho de 2013. 

5.23 Os candidatos a que se refere o subitem 5.22 que não efetuarem o pagamento da taxa de 
inscrição dentro do prazo estipulado serão automaticamente excluídos do Concurso. 

 

6 FORMA DE SELEÇÃO 
6.1 O Concurso Público será acompanhado pela Comissão de Seleção, constituída, no mínimo, 

por 3 (três) membros e designada por ato do Pró-Reitor de Recursos Humanos da 
Universidade Estadual de Londrina. 

6.2 O Concurso Público será composto por Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 
e de Avaliação Médica, de caráter eliminatório. 



 
Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380 - Fone  (43) 3371-4000 PABX - Fax 3328-4440 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 – Internet http://www.ue l.br 

Hospital Universitário/Centro de  Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - Vila Operária – Fone  (43) 3381-2000 PABX – Fax 3337-4041 e 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038-440 

LONDRINA - PARANÁ – BRASIL                                                                                                                                        7/12 
 

 Form. Código 11.764 – Formato A4 (210x297mm) 

7 DA PROVA OBJETIVA 
7.1 Os conteúdos programáticos constam do Anexo II deste Edital. 

7.2 As Provas de Conhecimentos serão elaboradas com questões objetivas, conforme 
demonstrado no quadro a seguir, de caráter eliminatório e classificatório, realizadas 
simultaneamente para todos os candidatos, com duração máxima de 4 (quatro) horas, 
incluindo o tempo para o preenchimento do Cartão-Resposta. 

 

Área de Conhecimento Nº de 
Questões 

Tipo de 
Questões Pontuação Total de 

Pontos 
Língua Portuguesa 5 Objetivas Acertos X 2 10 
Conhecimentos Gerais 
(Atualidades e ECA) 5 Objetivas Acertos X 2 10 

Informática 5 Objetivas Acertos X 2 10 
Matemática Financeira 5 Objetivas Acertos X 2 10 
Conhecimentos Específicos 20 Objetivas Acertos X 3 60 

Total 40   100 

7.3 A Prova Objetiva será realizada no dia 7 de julho de 2013, com início às 14h, nos locais a 
serem divulgados no Cartão de Inscrição dos candidatos. 

7.4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com 1 (uma) 
hora de antecedência, munido de caneta preta, lápis e borracha, Cartão de Inscrição e, 
obrigatoriamente, de documento oficial de identidade em via original. 

7.5 Serão considerados documentos oficiais de identidade para ingresso à sala de provas: Cédula 
de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação com foto, na forma da Lei nº 9.503/97, Carteira 
de Trabalho, Certificado de Reservista, Carteiras oficiais expedidas por Órgãos de Classe ou 
Passaporte brasileiro, com foto e válidos na data da realização das provas. 

7.6 Não serão aceitos como documentos oficiais de identidade: certidão de nascimento, título 
eleitoral, cadastro de pessoa física (CPF), carteira nacional de habilitação sem foto, carteira de 
estudante, carteira funcional sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis 
e/ou danificados. 

7.7 Os portões de acesso aos locais de realização da prova serão abertos às 13h20min e 
fechados às 14h, estando impedido de ingressar, por qualquer motivo, o candidato que chegar 
ao local de prova após o horário estipulado para início da realização da prova. 

7.8 Na hipótese de perda, roubo ou furto dos documentos originais de identificação estabelecidos 
no subitem 7.5 deste Edital, o candidato deverá apresentar à Coordenação do Concurso 
documento oficial que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, 90 (noventa) dias, para fins de adoção de procedimentos especiais para identificação 
do candidato. 

7.9 Será considerado aprovado o candidato que obtiver a pontuação mínima de 50 (cinquenta) 
pontos, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor total da prova. 

7.10 As Questões Objetivas serão de múltipla escolha, contendo 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), 
em que apenas uma alternativa é a correta. 

7.11 Para cada questão, o candidato deverá assinalar a resposta que julgar correta no Caderno de 
Prova, devendo transcrevê-la no Cartão-Resposta, o qual será o único documento válido para 
a correção da Prova. As respostas deverão ser transcritas conforme as instruções que 
constarem na capa da prova, não sendo válidas as respostas que não atenderem às 
instruções estabelecidas. 

7.12 As respostas rasuradas e ressalvadas não serão consideradas, bem como as que contenham 
mais de uma resposta. 
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7.13 O candidato poderá retirar-se da sala de prova somente 1 (uma) hora após o início da Prova 
Objetiva, devendo entregar aos fiscais o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta. 

7.14 Ao término da realização da prova, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) 
últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação da prova 
naquela sala. 

7.15 Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato ausentar-se do recinto, a não 
ser em caso especial e acompanhado por um fiscal. 

7.16 Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, uso de 
calculadoras e/ou similares, uso de aparelhos eletrônicos (celular, smartphone, notebook, 
receptor, palmtop, tablet, gravador e outros) que possam comprometer a segurança do 
Concurso, livros, réguas de cálculo, cadernos, apostilas, dicionários, rascunhos ou outros 
materiais de consulta. 

7.17 Não será permitida, durante a realização da prova, a utilização de gorros, bonés, óculos 
escuros e relógios. 

7.18 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá 
preencher o formulário “Requerimento de atendimento especial para o dia da prova”, no 
período de 29 de maio de 2013 a 17 de junho de 2013, disponível nos passos da inscrição 
via internet, e, até o dia 18 de junho de 2013, entregá-lo pessoalmente na Divisão de 
Protocolo e Comunicação da UEL, ou pelo correio, via SEDEX, à Cops/UEL, Rodovia Celso 
Garcia Cid, PR 445, CEP 86057-970, Caixa Postal 10.011, Londrina-PR, solicitando 
atendimento para esta finalidade no local de realização da Prova. A candidata deverá levar um 
acompanhante, que ficará em local reservado para essa finalidade e que será o responsável 
pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a Prova. As 
solicitações descritas neste subitem serão atendidas dentro do princípio da razoabilidade. 

7.19 Visando preservar a segurança e a credibilidade do Concurso Público, todos os candidatos 
inscritos serão identificados por coleta da impressão digital, por ocasião da realização da 
prova. 

7.20 Não haverá segunda chamada da prova, seja qual for o motivo da ausência do candidato, nem 
será aplicada prova em local ou horário diferente do estipulado no Cartão de Inscrição do 
candidato, neste Edital e em outros editais referentes a este Concurso Público. 

8 RECURSOS 
8.1 Serão admitidos recursos relativos: 

a) ao indeferimento do pedido de inscrição; 
b) à formulação e ao conteúdo de questão, gabarito preliminar e correção de prova; 
c) a erro material verificado nas publicações dos resultados. 

8.2 O recurso deverá ser interposto no prazo de 2 (dois) dias úteis subsequentes à data da 
publicação dos editais respectivos na Internet, no endereço eletrônico www.cops.uel.br, 
relativos: 
a) à publicação da relação geral dos candidatos inscritos, conforme subitem 4.10 deste Edital; 
b) à divulgação da prova e do gabarito oficial provisório das questões objetivas, no dia 8 de 

julho de 2013, às 17h; 
c) à publicação do resultado final de classificação dos candidatos aprovados, na hipótese de 

erro material. 

8.3 Na hipótese de não coincidirem as datas de publicação dos editais na Internet e no Diário 
Oficial do Estado do Paraná – Suplemento de Concursos Públicos - www.dioe.pr.gov.br, será 
considerado, para fins de aferição da tempestividade do recurso, a data de publicação do 
edital na Internet. 
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8.4 Para interpor os recursos previstos nos subitens 8.1 e 8.2 , o candidato deverá utilizar-se de 
formulário específico que estará disponível na Internet, no endereço www.cops.uel.br, por 
meio do qual deverá expor com precisão a matéria ou ponto de insurgência, mediante razões 
claras, objetivas, consistentes e fundamentadas. O recurso deverá ser protocolado na forma 
descrita no subitem 8.5, devendo o candidato utilizar 1 (um) formulário para cada questão. 
Formulários contendo mais de 1 (uma) questão não serão aceitos. 

8.5 Os recursos deverão ser protocolados junto à Divisão de Protocolo e Comunicação/SAUEL da 
Universidade Estadual de Londrina, Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445, CEP 86057-970, 
Caixa Postal 10.011, Londrina-PR, nos seguintes horários: das 8h às 11h30min e das 14h às 
17h. Os recursos poderão ser também postados, via SEDEX, ao endereço acima, desde que 
dentro dos prazos estabelecidos no subitem 8.2 deste Edital. 

8.6 Os recursos interpostos fora de prazo não serão admitidos nem analisados no mérito. 

8.7 A Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL não se responsabiliza pelo não recebimento 
de recursos enviados via SEDEX. 

8.8 Os recursos que não estiverem redigidos no formulário específico (subitem 8.4), bem como os 
que forem encaminhados por via postal comum, fax ou correio eletrônico, não serão admitidos 
nem analisados. 

8.9 Os recursos referentes à Prova Objetiva serão apreciados pela Cops/UEL. O resultado será 
dado a conhecer mediante a publicação do gabarito oficial definitivo a ser publicado no 
endereço eletrônico www.cops.uel.br. As respostas dos recursos estarão à disposição do 
recorrente nos autos do processo, na secretaria da Cops/UEL, pelo prazo de 15 (quinze) dias 
a contar da publicação do gabarito oficial definitivo. 

8.10 Se da análise dos recursos contra a Prova Objetiva resultar anulação de questão, os pontos a 
ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos presentes, independentemente da 
formulação de recurso. 

8.11 Se, por força de decisão favorável aos recursos, houver modificação do gabarito provisório da 
Prova Objetiva, os Cartões-Respostas serão reprocessados de acordo com o gabarito 
definitivo, não se admitindo recurso dessa modificação. 

8.12 Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado, em 
duplicidade ou incorreto do Cartão-Resposta, nem pelo motivo de resposta que apresenta 
rasura. 

8.13 Apreciados e decididos os recursos, não será concedida revisão, segunda chamada, vistas ou 
recontagem de pontos. 

9 APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
9.1 A classificação final dos candidatos aprovados será ordenada de acordo com a pontuação final 

obtida na Prova Objetiva, em ordem decrescente, e será elaborada por nome e data de 
nascimento, sendo que, para a aprovação, o candidato deverá obter a pontuação final igual ou 
superior a 50 (cinquenta) e será divulgada na Internet, no endereço eletrônico www.cops.uel.br 
e no Diário Oficial do Estado do Paraná – Suplemento de Concursos Públicos - 
www.dioe.pr.gov.br. 

9.2 Em caso de empate na pontuação final do Concurso Público, terá preferência o candidato que 
tiver: 
a) Maior idade dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o 

último dia de inscrição neste Concurso Público, conforme artigo 27, parágrafo único, do 
Estatuto do Idoso; 

b) Maior pontuação nas questões Objetivas de Conhecimentos Específicos; 
c) Maior pontuação nas questões Objetivas de Matemática Financeira; 
d) Maior pontuação nas questões Objetivas de Informática; 
e) Maior pontuação nas questões Objetivas de Conhecimentos Gerais; 
f) Maior idade. 
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10 DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 A aprovação no Concurso Público não gera direito à nomeação. A nomeação de candidato 

aprovado será efetivada atendendo ao interesse e à conveniência da Administração. 

10.2 Será automaticamente excluído em qualquer fase do Concurso Público ou durante quaisquer 
procedimentos anteriores ao seu ingresso, através de ato oficial da Pró-Reitoria de Recursos 
Humanos ou da Comissão de Seleção, o candidato que: 
a) agir de maneira inadequada ou descortês no recinto das provas ou perante qualquer 

componente da equipe de aplicação do Concurso Público; 
b) for surpreendido em comunicação com outros candidatos ou utilizando-se de qualquer meio 

ou material não permitido durante a realização das provas; 
c) apresentar incontinência de conduta, procedimento incompatível com a Função a ser 

provida e desrespeito e ofensa a membros da Universidade e a terceiros. 

10.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos 
referentes a este Concurso Público através da Internet, no endereço eletrônico 
www.cops.uel.br, bem como manter cadastro (endereço e telefone) atualizado na Divisão de 
Recrutamento e Seleção da Pró-Reitoria de Recursos Humanos da Universidade Estadual de 
Londrina, durante a vigência do Concurso Público. 

10.4 O Concurso Público obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

10.5 Preenchidas as vagas na forma prevista neste Edital, e eventualmente surgindo novas vagas 
durante o prazo de validade do Concurso Público, serão convocados os demais candidatos 
aprovados, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e demais exigências 
normativas. 

10.6 Todas as despesas referentes a viagens, alimentação, estada para realização das provas e 
para atender a qualquer convocação do Presidente da Comissão de Seleção do Concurso 
Público correrão por conta exclusiva do candidato. 

10.7 Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção, 
em conjunto com a Coordenadoria de Processos Seletivos e com a Pró-Reitoria de Recursos 
Humanos, que poderão utilizar-se de normas e leis pertinentes ao assunto. 

 
 

Londrina, 24 de maio de 2013. 
 
 
 

Profa. Dra. Nádina Aparecida Moreno Waldir Ferreira 
Reitora  Pró-Reitor de Recursos Humanos 

em exercício 
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ANEXO I DO EDITAL PRORH Nº 130/2013 
 

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO 
 

FUNÇÃO: CONTADOR 

Descrição sumária das tarefas 

Executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade pública. 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

Organizar e controlar os trabalhos inerentes a contabilidade; Planejar os sistemas de registros e 
operações contábeis atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais; Proceder e 
ou orientar a classificação e avaliação das receitas e despesas; Acompanhar a formalização de 
contratos no aspecto contábil; Analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de 
sistemas financeiros e contábeis; Realizar serviços de auditoria, emitir pareceres e informações sobre 
sua área de atuação, quando necessário; Desenvolver e gerenciar controles auxiliares, quando 
necessário; Coordenar, orientar, desenvolver e executar na IES, quando necessário, as atividades de 
elaboração do orçamento geral da Instituição; Elaborar e assinar relatórios, balancetes, balanços e 
demonstrativos econômicos, patrimoniais e financeiros; Participar de programa de treinamento, 
quando convocado; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão em sua fase de Planejamento, de 
coordenação, de desenvolvimento, de orientação e de ministração; Executar tarefas pertinentes à 
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

Competências pessoais para a Função 

1. Agir eticamente 
2. Demonstrar objetividade 
3. Raciocinar logicamente 
4. Demonstrar flexibilidade 
5. Zelar pelas informações 

6. Trabalhar em equipe 
7. Manter-se atualizado perante a legislação 
8. Manter-se informado 
9. Iniciativa 
10. Guardar sigilo 
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ANEXO II DO EDITAL PRORH Nº 130/2013 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto; ortografia; acentuação gráfica; 
classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção e interjeição; análise sintática: sujeito, predicado, objetos; orações coordenadas; orações 
subordinadas; pontuação; concordância nominal e verbal; regência e crase; vocabulário. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Noções gerais sobre temas da vida econômica, política e cultural do 
Paraná, do Brasil e do Mundo. O debate sobre as políticas públicas para o meio ambiente, saúde, 
educação, trabalho, segurança, assistência social e juventude. Ética e Cidadania. Aspectos 
relevantes das relações entre os Estados e Povos. Constituição Federal de 1988 e Emenda 
Constitucional nº 20/98: Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Cap. I – Dos Direitos e 
deveres individuais e coletivos. Título III – Da organização do Estado. Cap. VII – Da Administração 
Pública. Seção I – Disposições Gerais. Seção II – Dos Servidores Públicos. Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/90 e suas alterações): Parte Geral: Título I – Das Disposições 
Preliminares; Título II – Dos Direitos Fundamentais. 
 
INFORMÁTICA: Conhecimentos básicos de Informática (Pacote Office). 
 
MATEMÁTICA FINANCEIRA: Razões e Proporções; Grandezas Proporcionais; Regra de Três 
Simples e Composta; Porcentagem; Juros simples e compostos; Correção Monetária. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Contabilidade Pública: Conceito, campo de aplicação e regimes 
contábeis. Orçamento Público: Conceito, tipos e princípios orçamentários. Plano Plurianual. Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual. Ciclo Orçamentário: Elaboração, aprovação, 
execução e avaliação do orçamento. Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; Normas Brasileiras de 
Contabilidade e de Auditoria (NBCs), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Conceito de 
Receitas Públicas. Classificação das Receitas Orçamentárias; Receita Extraorçamentária; Estágios 
da Receita; Receita da Dívida Ativa; Renúncia de Receita; Receita Corrente Líquida. Conceito de 
Despesas Públicas; Classificação das Despesas Orçamentárias; Despesas Extraorçamentárias; 
Estágios da Despesa; Programação da Despesa; Regime de Adiantamento. Contabilidade 
Orçamentária; Contabilidade Financeira; Contabilidade Patrimonial e escrituração de fatos típicos de 
cada Sistema. Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das 
Variações Patrimoniais e interpretação de resultados. Regimento Geral da UEL e Estatuto da UEL. 


