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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2012 
EDITAL DE ABERTURA - N° 001 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, considerando as 
condições previstas neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, 
TORNA PÚBLICO que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO, 
destinado ao preenchimento de vagas da Câmara Municipal de Marilândia do Sul – PR, 
no REGIME ESTATUTÁRIO, que se regerá de acordo com as instruções especiais que 
serão partes integrantes deste Edital. 
 

1. QUADRO DE CARGOS, VAGAS E TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

CARGO VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

SALÁRIO         
R$ 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

R$ 

CONTADOR 1 40 1.380,00 65,00 

ADVOGADO 1 40 1.380,00 65,00 

CONTROLADOR INTERNO 1 20 1.380,00 65,00 

ASSISTENTE PARLAMENTAR 1 40 1.100,00 55,00 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 40 900,00 45,00 

AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS  2 40 650,00 32,00 

 
 
1.2. QUADRO DE REQUISTOS E PROVAS 

 

CARGO REQUISITO MÍNIMO PROVAS 

CONTADOR 
Curso Superior em 
Contabilidade e Registro no 
Órgão de Classe. 

Objetiva 

ADVOGADO 
Curso Superior em Direito e 
Registro no Órgão de Classe. 

Objetiva 

CONTROLADOR INTERNO 
Curso Superior em qualquer 
área de atuação. 

Objetiva 

ASSISTENTE PARLAMENTAR 
Ensino médio completo e curso 
de informática.  

Objetiva 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Ensino fundamental completo e 
curso de informática. 

Objetiva 
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AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS  Alfabetizado. Objetiva 

 
2. REQUISITOS COMUNS A TODOS OS CARGOS 

2.1. Ser brasileiro nato, ou naturalizado de acordo com o Art. 12º da Constituição da 
República Federativa, cujo processo tenha sido encerrado dentro do prazo das inscrições. 
2.2. Os candidatos deverão possuir idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos na data da 
contratação. 
2.3. Os candidatos deverão estar em dia com as obrigações do serviço militar (se do sexo 
masculino) e resultantes da legislação eleitoral. 
2.4. Os candidatos deverão comprovar ter todos os requisitos exigidos para o cargo, na 
data da posse. 
2.5. Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, contra a Administração, contra 
a Fé Pública, contra os Costumes e os previstos na Lei 11.343 de 23/08/06. 
 

3. DA INSCRIÇÃO, DO REQUERIMENTO E DEMAIS EXIGÊNCIAS NO ATO 
 
3.1. O pedido de inscrição deverá ser efetuado exclusivamente via Internet, no endereço 
eletrônico www.eplconcursos.com.br, sendo que serão disponibilizados computadores 
com acesso ao portal das inscrições na Câmara Municipal de Marilândia do Sul – PR, 
situada na Rua Silvio Beligni, 210 – Centro, Marilândia do Sul – PR, durante os dias úteis 
do período de inscrições no horário das 08h00minh às 11h30minh das 13h30min às 
17h00min. 
3.2. Não será aceita inscrição por via postal, fax ou correio eletrônico. 
3.3. Antes de efetuar a inscrição, o interessado deverá conhecer este Edital na íntegra e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo 
pleiteado, sendo que o pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese 
alguma, nem haverá isenção total ou parcial, salvo em caso de anulação plena deste 
Concurso Público. 
3.4. Para efetuar a inscrição, é indispensável o preenchimento completo da ficha de 
inscrição. 
3.5. As inscrições estarão disponíveis no site a partir das 00h00min horas, do dia 20 de 
abril de 2012 até as 24h00min horas do dia 07 de maio de 2012, devendo o candidato 
preencher, obrigatoriamente, de forma completa e correta, todos os campos da ficha de 
solicitação de inscrição, fazer a conferência das informações. O prazo máximo para 
reimprimir o boleto bancário e pagar a taxa de inscrição em qualquer agência bancária do 
território nacional, ou pela Internet via “bankline” será até o dia 07 de maio de 2012. 
3.6. A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita 
aceitação pelo candidato de todas as condições estabelecidas neste Edital, devendo 
declarar na ficha de solicitação de inscrição que tem ciência e concorda que quando 
convocado deverá entregar todos os documentos comprobatórios exigidos para o cargo, 
por ocasião da nomeação. 
3.7. O boleto bancário referido no item 3.5 (três ponto cinco) deverá ser impresso pelo 
candidato, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição. 
3.8. O valor da taxa de inscrição será conforme constante na tabela do item 1 (um). 
3.9. As inscrições realizadas com pagamento após a data citada no item 3.5 (três ponto 
cinco) serão indeferidas. 

http://www.eplconcursos.com.br/
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3.10. No caso do pagamento da taxa de inscrição ser realizado com cheque que venha a 
ser devolvido, por qualquer motivo, a Comissão Especial do Concurso Público reserva-se 
ao direito de indeferir a inscrição e tomar as medidas legais cabíveis. 
3.11. A Comissão não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados. 
3.12. Não será aceita inscrição condicional ou extemporânea. 
3.13. A inscrição somente será considerada confirmada após a identificação eletrônica do 
pagamento da taxa.  
3.14. O comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do 
candidato, devendo ser apresentado quando houver necessidade. 
3.15. As informações prestadas no pedido de inscrição via Internet serão de exclusiva 
responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão Especial do Concurso Público do 
direito de excluir do certame o candidato que não preencher o formulário de forma 
completa e correta, pressupondo-se, pela formalização desses atos, o conhecimento 
pormenorizado deste Edital, com a conseqüente aceitação de todos os seus termos. 
3.16. A declaração falsa ou inexata de dados constantes da Ficha de Inscrição acarretará 
em insubsistência da inscrição, nulidade de aprovação e/ou da classificação, além da 
perda dos direitos, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis. 
3.17. A efetivação da inscrição implica a sujeição deste Edital em todos os seus termos. 
3.18. Caso haja efetivação da inscrição em mais de um cargo, será considerada apenas a 
última. Não serão devolvidos valores pagos pelo candidato em virtude de realizar mais de 
uma inscrição.  
 

4. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

 
4.1. Aos portadores de deficiências serão reservadas no mínimo 5% (cinco por cento) do 
total das vagas da Administração Direta, nos casos em que houver compatibilidade entre 
a deficiência e o cargo/área de qualificação a exercer, em cumprimento ao disposto no 
inciso VIII do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei nº 7.853, 
de 24 de outubro de 1989, e no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado 
pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 
4.2. Somente serão consideradas como pessoas portadoras de deficiências aquelas que 
se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 
4.3. Não serão considerados como necessidades especiais os distúrbios passíveis de 
correção. 
4.4. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das 
atribuições do cargo, ou na realização da prova pelo portador de necessidades especiais, 
não é obstativa à inscrição no Concurso. 
4.5. Não obsta à inscrição ou ao exercício das atribuições pertinentes ao cargo a 
utilização de material tecnológico de uso habitual. 
4.6. O candidato portador de necessidades especiais deverá apresentar junto à Câmara 
Municipal de Marilândia do Sul – PR, durante o período de inscrições, laudo médico 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao Código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável 
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causa de necessidade especial, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua 
prova, conforme especificado nos itens seguintes. 
4.7. No ato da inscrição, o candidato portador de necessidades especiais que necessite 
de tratamento diferenciado no dia do Concurso deverá requerê-lo, indicando as condições 
diferenciadas de que necessita para a realização da prova. 
4.8. O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de tempo adicional 
para a realização das provas deverá requerê-lo, no ato da inscrição, com justificativa 
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 
4.9. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial, serão oferecidas 
provas ampliadas, com tamanho de letra correspondente a corpo 24. 
4.10. Os candidatos que não atenderem os dispositivos mencionados serão considerados 
como não portadores de deficiência. 
4.11. Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do Concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, 
avaliação, horário e local da realização das provas. 
4.12. Na falta de candidatos aprovados para provimento das vagas reservadas para os 
portadores de necessidades especiais, estas serão preenchidas pelos demais aprovados, 
em estrita observância à ordem classificatória. 
 

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 

5.1. O Edital de homologação das inscrições será afixado em Edital na Câmara Municipal 
de Marilândia do Sul – PR e divulgadas no endereço eletrônico 
www.eplconcursos.com.br, na data de 11 de maio de 2012. 
5.2. É de competência da Comissão, por meio de sua Presidência, o indeferimento das 
inscrições que não atenderem às exigências do presente Edital.  
5.3. Caberá pedido de reconsideração do indeferimento da inscrição, sem efeito 
suspensivo, mediante requerimento devidamente fundamentado e protocolado junto a 
Câmara Municipal de Marilândia do Sul – PR, dirigido ao Presidente da Comissão 
Especial de Concurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de publicação 
do Edital referido no item 5.1.  
5.4. O Presidente da Comissão, quando for o caso, decidirá sobre o pedido de 
reconsideração, sendo o resultado divulgado através de edital, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, na mesma forma de divulgação constante no item 5.1. 
5.4. O Resultado de eventuais recursos será divulgado em Edital, na mesma forma de 
divulgação constante no item 5.1. 
 

6. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS  
6.1. Na data de 18 de maio de 2012, será divulgado o edital com os locais de provas e 

ensalamento dos candidatos para a Prova Objetiva. O Edital estará disponível no saguão 
na Câmara Municipal de Marilândia do Sul – PR e no endereço eletrônico 
www.eplconcursos.com.br. 
6.2. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada na cidade de 
Marilândia do Sul - PR, na data de 27 de maio de 2012, em horário a ser divulgados 
através do edital de Ensalamento. A prova terá duração máxima de 03 (três) horas, 
contados a partir de seu inicio. 
6.3. A Prova Objetiva deve ser realizada por todos os candidatos, sob pena de eliminação 
do Concurso Público.  

http://www.eplconcursos.com.br/
http://www.eplconcursos.com.br/
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6.4. Os candidatos deverão se apresentar no local da prova com antecedência mínima de 
30 (trinta) minutos do início previsto no item 6.2. 
6.5. Os candidatos apresentar-se-ão para a Prova Objetiva munidos de: 

a) Preferencialmente, com o comprovante de inscrição do concurso com a 
devida autenticação de recolhimento bancário E/OU protocolo de 
inscrição homologado; 

b) Obrigatoriamente, documento de identificação original com foto expedido 
por órgão público (São considerados documentos de identidade as carteiras 
e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas 
Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, 
Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por 
lei federal valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos 
termos da Lei nº 9.503 art. 159, de 23/9/97); 

c) Caneta esferográfica com tinta azul ou preta, escrita grossa. 
d) O candidato impossibilitado de apresentar, no dia da aplicação da Prova 

Objetiva, cédula de identidade original, por motivo de perda, furto ou 
roubo, deverá apresentar boletim de ocorrência original emitido pela 
delegacia. 

6.6. Em hipótese alguma será fornecido o ensalamento via telefone ou e-mail. 
6.7. Será de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local da prova. 
 

7. DA PROVA OBJETIVA 

 
7.1. A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha, sendo apenas uma 
única correta, distribuídas em matérias conforme o Anexo I, deste Edital. 
7.2. O conteúdo programático das provas objetivas está contido no Anexo I, deste Edital. 
7.3. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para a Folha de 
Respostas, que será o único instrumento válido para a sua correção, sendo que o prejuízo 
advindo do preenchimento incorreto será de inteira responsabilidade do candidato não 
havendo substituição da mesma. O preenchimento da Folha de Respostas deve ser 
realizado com caneta esferográfica de cor preta ou azul, escrita grossa.  
7.4. O candidato que deixar de assinar a Folha de Respostas e/ou a Lista de Presença 
será eliminado do Concurso Público.  
7.5. Não será permitida, sob nenhuma hipótese, a entrada de candidatos no local da 
prova: 

a) sem o Documento de Identidade (original), nos termos previstos no item 6.5.b;  
b) após o horário previamente determinado, ficando os retardatários automaticamente 

eliminados do Concurso Público;  
c) portando celular ligado, aparelhos de som, calculadoras de qualquer espécie, 

livros, cadernos e outros materiais de consulta; 
d) acompanhados de crianças ou mesmo de adultos. 

7.6. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
7.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas 
deverá levar um acompanhante responsável pela guarda da criança, que ficará em sala 
reservada para essa finalidade. A candidata que não levar acompanhante estará 
impossibilitada de realizar a prova. 
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7.8. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O candidato não poderá alegar 
desconhecimento sobre o local, data e horário da realização da prova como justificativa 
de sua ausência. O não comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, 
caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação do Concurso 
Público. 
7.9. O gabarito da Prova Objetiva será afixado em Edital na Câmara Municipal de 
Marilândia do Sul – PR e divulgado no site www.eplconcursos.com.br, a partir do dia 29 
de maio de 2012. 
7.10. O candidato poderá solicitar anulação de questão ou mudança de gabarito, 
mediante requerimento devidamente fundamentado com provas pertinentes, protocolado 
junto a Câmara Municipal de Marilândia do Sul – PR, dirigido ao Presidente da Comissão 
Especial de Concurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de publicação 
do Gabarito referido no item 7.9. 
7.11. Requerimentos fora do prazo serão preliminarmente indeferidos.  
7.12. Por decisão da Comissão Especial de Concurso há possibilidade de mudança de 
gabarito ou anulação devidamente justificada de questão(ões) e, nesta última hipótese, 
cada questão anulada será considerada como respondida corretamente por todos os 
candidatos do cargo correspondente à(s) questão(ões) anulada(s). 
7.13. A divulgação do resultado de eventuais Recursos serão divulgados na forma do item 
7.9, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Em caso de alteração do Gabarito Oficial, 
caberá recurso na forma do item 7.10, somente em relação às alterações eventualmente 
havidas. 
7.14. Considerar-se-á APROVADO o candidato que obtiver na Prova Objetiva nota igual 

ou superior a 60 (sessenta). 
7.15. O resultado da Prova Objetiva será divulgado em Edital na Câmara Municipal de 
Marilândia do Sul – PR e no endereço eletrônico www.eplconcursos.com.br a partir do dia 
12 de junho de 2012. 

7.16. Caberá recurso quanto ao resultado da Prova Objetiva mediante requerimento 
desde que, devidamente fundamentados sendo desconsiderados os recursos que não 
apresentarem fatos novos ou relevantes, com provas pertinentes, protocolado junto a 
Câmara Municipal de Marilândia do Sul – PR, dirigido ao Presidente da Comissão 
Especial de Concurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de publicação 
do Gabarito referido no item 7.15. 
7.17. O Presidente da Comissão, quando for o caso, decidirá sobre o recurso, sendo o 
resultado divulgado através de edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, na 
mesma forma de divulgação constante no item 7.15. 
7.18. Os 02 (dois) últimos candidatos só poderão deixar a sala juntos, após entregarem 
suas folhas de respostas, realizarem a conferência de todos os documentos e assinarem 
o Termo de Fechamento do Envelope das Folhas de Respostas, de acordo com as 
orientações do Fiscal de Sala. 
 
 

8. CRITÉRIO DE DESEMPATE  
 

8.1. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da pontuação obtida por 
cada candidato e, em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o candidato 
que: 

a) Tiver maior idade. 

http://www.eplconcursos.com.br/
http://www.eplconcursos.com.br/
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b) Tiver maior pontuação nas questões de Matéria Específica.  
c) Tiver a maior pontuação nas questões objetivas de Português. 
d) Tiver maior número de filhos. 
e) Sorteio público.  

 
9.  DO RESULTADO FINAL 

 

9.1. O resultado final do Concurso será afixado em Edital na Câmara Municipal de 
Marilândia do Sul – PR e divulgado no site www.eplconcursos.com.br, na data de 12 de 
junho de 2012. 
9.2. O candidato terá direito de recurso quanto ao resultado final, mediante requerimento 
devidamente fundamentado com provas pertinentes, dirigido ao Presidente da Comissão 
Especial de Concurso, protocolando-o na Câmara Municipal de Marilândia do Sul – PR, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de publicação do Edital referido no item 
9.1.  
9.3. Requerimentos fora do prazo serão preliminarmente indeferidos.  
9.4. O Presidente da Comissão, quando for o caso, decidirá sobre o recurso, sendo o 
resultado divulgado através de edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, na 
mesma forma de divulgação constante no item 9.1. 
 

10. DA HOMOLOGAÇÃO  
 

10.1. Ocorrerá a homologação do concurso, depois de transcorridos todos os prazos 

recursais. 
10.2. A homologação será afixada em Edital na Câmara Municipal de Marilândia do Sul – 

PR e divulgado no site www.eplconcursos.com.br. 
10.3. O prazo de validade do presente Concurso Público é de 02 (dois) anos, contados a 
partir da data de publicação de sua homologação no Órgão Oficial de Publicação do 
Município, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Poder Executivo 
Municipal.  
 

11.  DA NOMEAÇÃO 
 

11.1. A nomeação do candidato ao cargo fica condicionada ao atendimento dos requisitos 
básicos para a investidura constantes neste Edital e da legislação vigente. 
11.2. A nomeação seguirá, rigorosamente, a ordem classificatória no Concurso e atenderá 
ao requisito de Aprovação em Exame de Saúde Física e Mental a ser efetuado pelo órgão 
competente do Município, como consta no item 11.1 do presente Edital. 
11.3. Os candidatos convocados para a nomeação terão o prazo improrrogável de 10 
(dez) dias da publicação do Edital de Convocação no Órgão Oficial de Publicação do 
Município para se apresentarem na Câmara Municipal de Marilândia do Sul – PR, a fim de 
cumprirem com todas as formalidades exigíveis para a concretização do ato, no prazo 
supracitado. 
11.4. O candidato deverá no prazo estipulado pela Câmara Municipal de Marilândia do Sul 
– PR, comprovar que preenche os requisitos para admissão, previstos no Edital de 
Concurso e Legislação pertinente a matéria e ainda comprovar a idade mínima de 18 
(dezoito) anos até essa data, sob pena de eliminação sumária e perda dos direitos 

http://www.eplconcursos.com.br/
http://www.eplconcursos.com.br/
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decorrentes, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, devendo ainda apresentar os 
documentos abaixo relacionados, em fotocópias autenticadas: 
 

a) Cédula de Identidade; 
b) CPF em situação regular perante a Receita Federal; 
c) PIS/PASEP; 
d) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; 
e) Certificado de Reservista; 
f) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos; 
g) Atestado de antecedentes criminais do domicílio; 
h) Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o 

caso de viúvo(a)); 
i) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos; 
j) Carteira de Trabalho (parte da foto, frente e verso, e o último contrato); 
k) Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico, reconhecido pelo MEC; 
l) Declaração de não acúmulo de cargo, com firma reconhecida (em original 

fornecida pela Secretaria Municipal de Gestão Pública), nos termos do art. 37 da 
Constituição Federal; 

m) Uma foto 3x4, recente; 
n) Declaração de bens. 

 
11.5. O candidato classificado e desde que observado o número de vagas existentes, 
será convocado para a posse com base no disposto nos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4. 
 

12. DO EXAME MÉDICO E DA POSSE 
 

12.1. O candidato aprovado e habilitado para tomar posse no cargo deverá, 
obrigatoriamente, submeter-se à Avaliação Física e Mental, em caráter eliminatório, a ser 
efetuada por Equipe médica designada pela Secretaria Municipal de Saúde, em local e 
horário previamente designados, sob pena de eliminação sumária dos faltosos.  
12.2. A posse dar-se-á nos prazos legais, após a publicação do ato de nomeação no 
Órgão Oficial de Publicação do Município, considerando-se eliminado o candidato que 
deixar de comparecer no prazo estabelecido no item 11.3. 
 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

13.1. É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este concurso, sendo publicados no Órgão 
Oficial de Publicação da Câmara Municipal de Marilândia do Sul – PR, e divulgados em 
Edital e na Internet, no endereço eletrônico www.eplconcursos.com.br.  
13.2. As publicações dos Editais de convocação dos candidatos aprovados serão 
realizadas somente através de publicação no Órgão Oficial de Publicação da Câmara 
Municipal de Marilândia do Sul – PR. 
13.3. Durante a aplicação das provas, o candidato que for surpreendido em comunicação 
com outras pessoas, verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como 
utilizando-se de livros, anotações, impressos ou similares e equipamentos eletrônicos de 
qualquer espécie, estará automaticamente eliminado do Concurso. 

http://www.eplconcursos.com.br/
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13.4. No dia da realização da Prova Objetiva, não serão fornecidas, por qualquer membro 
da equipe de aplicação dessa e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes 
ao seu conteúdo e/ou critérios de avaliação e de classificação. 
13.5. A nomeação no presente Concurso Público seguirá a ordem rigorosa de 
classificação, não assegurando ao candidato aprovado o direito de ingresso automático 
no Serviço Público, ficando a concretização do ato de nomeação condicionada às 
observâncias das disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse e 
conveniência da Administração. 
13.6. O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu endereço perante o 
Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Marilândia do Sul – PR, 
sendo considerada como recebida a correspondência remetida para o endereço 
fornecido, constante dos dados informados no ato da inscrição, mesmo que devolvido 
pela Empresa de Correios. 
13.7. As certidões de aprovação e classificação dos candidatos do presente Concurso 
Público somente serão fornecidas durante o período de vigência do mesmo, através de 
requerimento e pagamento de taxa efetivados no protocolo geral da Câmara Municipal de 
Marilândia do Sul – PR.  
13.8. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial de 
Concurso Público, nomeada pela Resolução n.° 004/2012. 

13.9. Dos anexos: 
Anexo I – Conteúdo Programático das Provas; 
Anexo II – Descrição dos Cargos; 
Anexo III – Cronograma Previsto. 

 
 
 

Marilândia do Sul-PR, 18 de abril de 2012. 
 
 

ANDERSON LUIZ BUENO  
Presidente  
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ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
CONTADOR 

CONHECIMENTO ESPECIFÍCO  
Contabilidade - Conceito, campo de atuação e objetivos da informação contábil. O 
método das partidas dobradas. Os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as 
Normas Brasileiras de Contabilidade. Classificação e Análise Contábil. Avaliação das 
contas patrimoniais. Operações com mercadorias. Livros de Escrituração. Fatos 
Contábeis. Demonstrações Contábeis - Balanço Patrimonial: Obrigatoriedade e 
apresentação; Grupos e Subgrupos; Critérios de Avaliação do Ativo e Passivo. 
Demonstração do Resultado do Exercício: Estrutura, Características e Elaboração. 
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados: Forma de Apresentação; 
Transferência do Lucro Líquido para Reservas. Demonstração das Origens e Aplicações 
de Recursos. Contabilidade Tributária – Conceitos. Espécies de tributos: imposto, taxa, 

contribuição de melhoria e contribuição social. Elementos fundamentais do tributo: fato 
gerador, contribuinte ou responsável, base de cálculo e alíquota. Imposto sobre serviços – 
ISS: definição, fato gerador, contribuinte e contabilização das operações incidentes. 
Contabilidade Pública - Conceito, campo de atuação e regimes contábeis. Orçamento 

Público: conceito, elaboração, ciclo orçamentário, exercício financeiro, princípios 
orçamentários. Sistemas Contábeis: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de 
Compensação. Receitas e despesas públicas: orçamentárias e extraorçamentárias. 
Créditos adicionais: conceito, classificação, indicação e especificação de recursos. 
Sistemas de contas: conceito, nomenclatura e função das contas. Demonstrativos da 
gestão: balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração 
das variações patrimoniais. Normas de escrituração Lei 4320/64 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00) e suas alterações - Lei 8666/93 (Lei de Licitações) e 
suas alterações; Lei Complementar Estadual nº 113, de 15/12/05 – Lei Orgânica do 
TCE/PR; Regimento Interno do Tribunal de Contas (Resolução TCE/PR nº 01/06); 
Prejulgados, Súmulas, Instruções Normativas e Acórdãos jurisprudenciais do TCE/PR. 
PORTUGUÊS 

Leitura e interpretação de textos. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As 
funções da linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. Significação das palavras. 
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Ortografia. Acentuação. 
Sintaxe: termos essenciais da oração. Termos integrantes da oração. Termos acessórios 
da oração. Período composto e as orações coordenadas. As orações subordinadas. 
MATEMÁTICA 
Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e 
determinantes; progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e 
inequações. Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de 
área; medidas de volume; medidas de informática; medidas de energia; trigonometria. 
Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função 
logarítmica; função trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; 
geometria espacial. Tratamento da informação: analise combinatória; estudo das 
probabilidades; estatística; matemática financeira. 
 

ADVOGADO 
CONHECIMENTO ESPECIFÍCO  
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DIREITO CONSTITUCIONAL. 1 Constituição: conceito, objeto e classificações. 1.1 

Supremacia da Constituição. 1.2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 1.3 
Interpretação das normas constitucionais. 2 Dos princípios fundamentais. 2.1 Dos direitos 
e garantias fundamentais. 2.2 Dos direitos e deveres individuais e coletivos. 2.3 Dos 
direitos políticos. 2.4 Dos partidos políticos. 3 Da organização do Estado. 3.1 Da 
organização político-administrativa. 3.2 Da união. 3.3 Dos estados federados. 3.4 Dos 
Municípios. 3.5 Da intervenção do Estado no Município. 3.6 Da administração pública. 3.7 
Disposições gerais. 3.8 Dos servidores públicos. 4 Da organização dos poderes no 
Estado. 4.1 Do poder legislativo. 4.2 Do processo legislativo. 4.3 Da fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária. 4.4 Do Tribunal de Contas da União. 4.5 Do Poder Executivo. 
4.6 Atribuições e responsabilidades do presidente da República. 5 Do Poder Judiciário. 
5.1 Disposições gerais. 5.2 Dos tribunais superiores. 5.3 Do Supremo Tribunal Federal. 
5.4 Dos tribunais e juízes eleitorais. 5.5 Das funções essenciais à justiça. 5.6 Do 
Ministério Público e da defensoria. 6 Do controle da constitucionalidade: sistemas. 6.1 
Ação declaratória de constitucionalidade e ação direita de inconstitucionalidade. 6.2 O 
controle de constitucionalidade das leis municipais. 7 Do sistema tributário nacional. 7.1 
Dos princípios gerais. 7.2 Das limitações do poder de tributar. 7.3 Dos impostos da União, 
dos Estados e dos Municípios. 7.4 Da repartição das receitas tributárias.  
DIREITO ADMINISTRATIVO. 1 Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, 

classificação, espécies e invalidação. 1.1 Anulação e revogação. 1.2 Prescrição. 1.3 
Improbidade administrativa. 1.4 Lei n.° 8.429, de 1992. 2 Controle da administração 
pública. 2.1 Controles administrativo, legislativo e judiciário. 2.2 Domínio público. 2.3 Bens 
públicos: classificação, administração e utilização. 2.4 Proteção e defesa de bens de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 3 Contrato administrativo: conceito, 
peculiaridades, controle, formalização, execução e inexecução. 3.1 Licitação: princípios, 
obrigatoriedade, dispensa e exigibilidade, procedimentos e modalidades (Lei 8666 e Lei 
10520). 3.2 Contratos de concessão de serviços públicos. 4 Agentes administrativos. 4.1 
Investidura e exercício da função pública. 4.2 Direitos e deveres dos servidores públicos: 
regimes jurídicos. 4.3 Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. 
5 Poderes da administração. 5.1 Poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e 
regulamentar. 5.2 O poder de polícia: conceito, finalidade e condições de validade. 6 
Princípios básicos da administração. 6.1 Responsabilidade civil da administração: 
evolução doutrinária e reparação do dano. 6.2 Enriquecimento ilícito e abuso de poder: 
sanções penais e civis. 7 Serviços públicos. 7.1 conceito, classificação, regulamentação, 
formas e competência de prestação. 7.2 Concessão e autorização dos serviços públicos. 
8 Organização administrativa: noções gerais. 8.1 Administração direta e indireta, 
centralizada e descentralizada. 8.2 Agências reguladoras. 9 Processo Administrativo: 
Normas Básicas no âmbito da Administração Federal (Lei n.º 9.784/99).  
DIREITO TRIBUTÁRIO. 1 Poder de tributar e competência tributária. 1.1 Sistema 

Tributário Nacional. 1.2 Princípios constitucionais tributários. 2 Norma tributária: 
classificação dos impostos. 3 Obrigação tributária: espécies; fato gerador; sujeito ativo e 
passivo; solidariedade; responsabilidade; imunidade e isenção. 4 Crédito Tributário: 
constituição, suspensão da exigibilidade e extinção; garantias e privilégios, substituição 
tributária. 5 Pagamento e repetição do indébito tributário. 5.1 Decadência e prescrição do 
crédito tributário. 5.2 Consignação em pagamento. 6 Tributos e suas espécies. 7 Tributos 
federais, estaduais e municipais.  
DIREITO CIVIL: 1 Direito civil e Constituição. 2 Pessoa natural e Direitos da 

personalidade. 3 Pessoa jurídica. 4 Fatos, Atos e Negócios Jurídicos: formação, validade, 
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eficácia e elementos. 5 Prescrição e Decadência. 6 Teoria Geral das Obrigações. 7 Atos 
Unilaterais. 8 Teoria do Contrato. 9 Contratos em espécie. 10 Teoria da Responsabilidade 
civil. 11 Modalidades de Responsabilidade civil e reparação. 12 Posse. 13 Direitos Reais 
14 Casamento, União Estável e Monoparentalidade. 15 Dissolução do Casamento e da 
União Estável. 16 Parentesco. 17 Poder Familiar. 18 Regimes de Bens e outros Direitos 
Patrimoniais nas relações familiares. 19 Alimentos. 20 Sucessão legítima. 21 Sucessão 
testamentária e disposições de última vontade. 22 Leis Civis Especiais. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1 Da jurisdição: conceito; modalidades; poderes; 
princípios e órgãos. 2 Da ação: conceito; natureza jurídica; condições; classificação. 3 
Competência: conceito; competência territorial, objetiva e funcional; modificação e conflito; 
conexão e continência. 4 Processo e procedimento: natureza e princípios; formação; 
suspensão e extinção. 5 Pressupostos processuais; tipos de procedimento. 6 Prazos 
processuais: disposições gerais, contagem, preclusão, prescrição, das penalidades (pelo 
descumprimento). 7 Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores; do Juiz; do 
Ministério Público, dos serventuários da justiça, do oficial de justiça: funções, deveres e 
responsabilidades. 8 Do intercâmbio processual: da citação, da intimação e da notificação 
(conceito, forma, requisitos e espécies). 9 Das cartas: precatória, de ordem e rogatória. 10 
Capacidade processual. 11 Suspeição e impedimento. 12 Das nulidades. 13 Da 
competência interna: territorial, funcional e em razão da matéria. 14 Das modificações da 
competência. 15 Das provas: noções fundamentais e espécies. Testemunhas e peritos: 
incapacidade, impedimento e suspeição. 16 Procedimento ordinário: petição inicial, 
resposta do réu, revelia, providências preliminares, julgamento conforme o estado do 
processo. Dos despachos, das decisões e das sentenças: conceitos e requisitos. 17 Da 
coisa julgada: conceito; limites objetivos e subjetivos; coisa julgada formal e coisa julgada 
material. 18 Do mandado de segurança, individual e coletivo. 19 Da ação civil pública e 
ação popular. 20 Dos recursos: noções fundamentais, fundamentos e pressupostos de 
admissibilidade, do agravo de instrumento e dos embargos de declaração. 21 Execução 
Fiscal. 22 Prisão Civil.  
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (Lei 101/00) 
PORTUGUÊS 
Leitura e interpretação de textos. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As 
funções da linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. Significação das palavras. 
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Ortografia. Acentuação. 
Sintaxe: termos essenciais da oração. Termos integrantes da oração. Termos acessórios 
da oração. Período composto e as orações coordenadas. As orações subordinadas. 
MATEMÁTICA 
Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e 

determinantes; progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e 
inequações. Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de 

área; medidas de volume; medidas de informática; medidas de energia; trigonometria. 
Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função 
logarítmica; função trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; 
geometria espacial. Tratamento da informação: analise combinatória; estudo das 

probabilidades; estatística; matemática financeira. 
 

CONTROLADOR INTERNO 
CONHECIMENTO ESPECIFÍCO  
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Lei 4320/64 - Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00) - Lei 8666/93 (Lei de Licitações) 
e suas alterações e Lei 10520/02 e suas alterações; Princípios Constitucionais 
Orçamentários; Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentária 
Anual. 
DIREITO CONSTITUCIONAL. 1 Constituição: conceito, objeto e classificações. 1.1 

Supremacia da Constituição. 1.2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 1.3 
Interpretação das normas constitucionais. 2 Dos princípios fundamentais. 2.1 Dos direitos 
e garantias fundamentais. 2.2 Dos direitos e deveres individuais e coletivos. 2.3 Dos 
direitos políticos. 2.4 Dos partidos políticos. 3 Da organização do Estado. 3.1 Da 
organização político-administrativa. 3.2 Da união. 3.3 Dos estados federados. 3.4 Dos 
Municípios. 3.5 Da intervenção do Estado no Município. 3.6 Da administração pública. 3.7 
Disposições gerais. 3.8 Dos servidores públicos. 4 Da organização dos poderes no 
Estado. 4.1 Do poder legislativo. 4.2 Do processo legislativo. 4.3 Da fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária. 4.4 Do Tribunal de Contas da União. 4.5 Do Poder Executivo. 
4.6 Atribuições e responsabilidades do presidente da República. 5 Do Poder Judiciário. 
5.1 Disposições gerais. 5.2 Dos tribunais superiores. 5.3 Do Supremo Tribunal Federal. 
5.4 Dos tribunais e juízes eleitorais. 5.5 Das funções essenciais à justiça. 5.6 Do 
Ministério Público e da defensoria. 6 Do controle da constitucionalidade: sistemas. 6.1 
Ação declaratória de constitucionalidade e ação direita de inconstitucionalidade. 6.2 O 
controle de constitucionalidade das leis municipais. 7 Do sistema tributário nacional. 7.1 
Dos princípios gerais. 7.2 Das limitações do poder de tributar. 7.3 Dos impostos da União, 
dos Estados e dos Municípios. 7.4 Da repartição das receitas tributárias.  
DIREITO ADMINISTRATIVO. 1 Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, 

classificação, espécies e invalidação. 1.1 Anulação e revogação. 1.2 Prescrição. 1.3 
Improbidade administrativa. 1.4 Lei n.° 8.429, de 1992. 2 Controle da administração 
pública. 2.1 Controles administrativo, legislativo e judiciário. 2.2 Domínio público. 2.3 Bens 
públicos: classificação, administração e utilização. 2.4 Proteção e defesa de bens de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 3 Contrato administrativo: conceito, 
peculiaridades, controle, formalização, execução e inexecução. 3.1 Licitação: princípios, 
obrigatoriedade, dispensa e exigibilidade, procedimentos e modalidades. 3.2 Contratos de 
concessão de serviços públicos. 4 Agentes administrativos. 4.1 Investidura e exercício da 
função pública. 4.2 Direitos e deveres dos servidores públicos: regimes jurídicos. 4.3 
Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. 5 Poderes da 
administração. 5.1 Poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar. 
5.2 O poder de polícia: conceito, finalidade e condições de validade. 6 Princípios básicos 
da administração. 6.1 Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária e 
reparação do dano. 6.2 Enriquecimento ilícito e abuso de poder: sanções penais e civis. 7 
Serviços públicos. 7.1 conceito, classificação, regulamentação, formas e competência de 
prestação. 7.2 Concessão e autorização dos serviços públicos. 8 Organização 
administrativa: noções gerais. 8.1 Administração direta e indireta, centralizada e 
descentralizada. 8.2 Agências reguladoras. 9 Processo Administrativo: Normas Básicas 
no âmbito da Administração Federal (Lei n.º 9.784/99).  
DIREITO TRIBUTÁRIO. 1 Poder de tributar e competência tributária. 1.1 Sistema 

Tributário Nacional. 1.2 Princípios constitucionais tributários. 2 Norma tributária: 
classificação dos impostos. 3 Obrigação tributária: espécies; fato gerador; sujeito ativo e 
passivo; solidariedade; responsabilidade; imunidade e isenção. 4 Crédito Tributário: 
constituição, suspensão da exigibilidade e extinção; garantias e privilégios, substituição 
tributária. 5 Pagamento e repetição do indébito tributário. 5.1 Decadência e prescrição do 
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crédito tributário. 5.2 Consignação em pagamento. 6 Tributos e suas espécies. 7 Tributos 
federais, estaduais e municipais. 
PORTUGUÊS 

Leitura e interpretação de textos. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As 
funções da linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. Significação das palavras. 
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Ortografia. Acentuação. 
Sintaxe: termos essenciais da oração. Termos integrantes da oração. Termos acessórios 
da oração. Período composto e as orações coordenadas. As orações subordinadas. 
 

MATEMÁTICA 
Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e 

determinantes; progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e 
inequações. Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de 

área; medidas de volume; medidas de informática; medidas de energia; trigonometria. 
Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função 
logarítmica; função trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; 
geometria espacial. Tratamento da informação: analise combinatória; estudo das 

probabilidades; estatística; matemática financeira. 
 

ASSISTENTE PARLAMENTAR 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS (Informática)  

Hardware. Dispositivos de entrada e saída. Sistemas Operacionais. Softwares. Editores 
de Textos. Planilhas de Calculo. Aplicativos de Multimídias. Arquivos e Extensões Redes 
de Computadores. Internet. 
PORTUGUÊS 

Leitura e interpretação de textos. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As 
funções da linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. Significação das palavras. 
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Ortografia. Acentuação. 
Sintaxe: termos essenciais da oração. Termos integrantes da oração. Termos acessórios 
da oração. Período composto e as orações coordenadas. As orações subordinadas. 
MATEMÁTICA 
Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e 
determinantes; progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e 
inequações. Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de 
área; medidas de volume; medidas de informática; medidas de energia; trigonometria. 
Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função 
logarítmica; função trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; 
geometria espacial. Tratamento da informação: analise combinatória; estudo das 
probabilidades; estatística; matemática financeira. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS (Informática)  
Hardware. Dispositivos de entrada e saída. Sistemas Operacionais. Softwares. Editores 
de Textos. Planilhas de Calculo. Aplicativos de Multimídias. Arquivos e Extensões Redes 
de Computadores. Internet. 
PORTUGUÊS 
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Interpretação de texto. Acentuação gráfica (novas normas ortográficas). Pontuação. 
Sinônimos e antônimos. Separação de sílabas. Encontro vocálico e consonantal. Dígrafo. 
Concordância verbal e nominal. 
MATEMÁTICA  
NÚMEROS E ÁLGEBRA: Sistemas de Numeração; Números Naturais; Múltiplos e 
divisores; Potenciação e radiciação; Números Fracionários; Números decimais. Números 
Inteiros; Números racionais. GRANDEZAS E MEDIDAS: Medidas de comprimento; 
Medidas de massa; Medidas de área; Medidas de volume; Medidas de tempo; Medidas de 
ângulos; Sistema Monetário. Medidas de temperatura; Ângulos. Medida de comprimento. 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO: Noções de Análise Combinatória; Noções de 
Probabilidade; Estatística. População e amostra. Porcentagem. Pesquisa Estatística; 
Média Aritmética; Dados, tabelas e gráficos. 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
PORTUGUÊS 

Interpretação de texto. Separação de sílabas. Concordância verbal e nominal. Vogal. 
MATEMÁTICA  

As quatro operações básicas: Adição, subtração, divisão e multiplicação. Resolução de 
problemas. 
 

DISTRIBUIÇÃO DAS MATÉRIAS 

 

Cargos: Contador; Advogado; Controlador Interno e  Assistente 
Parlamentar 

Matéria Quantidade Peso Total 

Específica  15 2,00 40 

Português 15 2,00 20 

Matemática 10 2,00 20 

  Total 100 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo   
Matéria Quantidade Peso Total 

Específica  10 4,00 40 

Português  10 4,00 40 

Matemática 05 4,00 20 

  Total 100 

 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais  
Matéria Quantidade Peso Total 

Português  15 4,00 60 

Matemática 10 4,00 40 

  Total 100 
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Anexo II 
Atribuição dos Cargos 

 
 
C A R G O 

CONTADOR 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

- Planeja, dirige e executa trabalho inerentes à Contabilidade Pública; 
- Organiza os serviços de contabilidade em geral, traçando o pleno de contras, o sistema de 
livros e documentos e o método para o controle contábil e orçamentario; 
- Executa e supervisiona os informativos contabeis, atendendo para a transcrição correta dos 
dados contidos nos documentos originais; 
- Controla os trabalhos de analises e conciliação de contas, conferindo os saldos, localizando e 
retificando os possiveis erros; 
- Procede a classificação e avaliação da despesa, analisando a natureza das mesmas; 
- Efetua ou supervisiona os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, 
máquinas, móveis e instalações; 
- Elabora balancetes e balanços e outras demonstrações contabeis; 
- Elabora demonstrativos de receita e despesa e de capacidade de endividamento; 
- Elabora Projetos de PPA; LDO, LOA. 
- Organiza relatórios sobre a situação da Câmara Municipal quantos aos aspectos contabil e 
financeiro 
- efetua a execução do Sim-Am – Atos de Pessoal e encaminha ao TCE. 

 

C A R G O 
                           A D V O G A D O 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

- Assessorar os diversos órgãos da instituição, interpretando textos jurídicos e documentos, 
analisando contratos, projetos de Leis, resoluções, convênios e acordos, a fim de prevenir e 
resguardar os interesses da Câmara Municipal; 
 - representar a Câmara Municipal em juízo, propondo, contestando e acompanhando 
processos, no foro em geral e em todas as instâncias; examinar e emitir pareceres e 
informações sobre processos e expedientes administrativos, consultando leis e regulamentos 
vigentes, indicando as disposições legais pertinentes que envolvam a matéria, praticando os 
demais atos necessários, visando assegurar os interesses da Câmara Municipal;  
 - prestar assessoramento jurídico em questões trabalhistas (celetistas e estatutárias) ligadas a 
administração de pessoal, examinando os respectivos processos e contratos, para instruir 
juridicamente os despachos e decisões; emitir parecer jurídico nos processos internos e 
externos de todas as licitações realizadas pela Câmara Municipal e naqueles cujo ato esteja 
sob a análise e fiscalização desta;  
 - auxiliar a área contábil nos pareceres de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná; 
- informar processos e outros expedientes de natureza variada e complexa, baseados em 
dispositivos legais em vigor e na jurisprudência;  
- assessorar a Câmara nas assinaturas de contratos, estudando suas cláusulas, a fim de 
garantir a viabilidade e legalidade das condições contratuais, alertando de forma expressa 
quanto aos seus efeitos;  
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- contatar com entidades jurídicas públicas e privadas e pessoas físicas, para obtenção de 
informações ligadas a sua área de atuação;  
- participar de comissões de sindicância, comissões processantes e de inquérito ou de 
procedimentos administrativos em geral, por determinação superior;  
- acompanhar as autoridades legislativas, sempre que solicitado e com a devida autorização 
superior, em viagens para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal ou mesmo 
para fins de representação técnica desta; 
- participar de Seminários, encontros e cursos de atualização profissional promovidos pelo 
Tribunal de Contas e outras instituições, desde que devidamente motivado e com autorização 
prévia superior;  
- Elaborar contraditórios junto ao TCE-Pr.  
- auxiliar a Mesa Diretora, os vereadores e as comissões em geral; auxiliar nas Sessões 
Legislativas.. Executar outras atividades correlatas. 
 

 

C A R G O 
                          ASSISTENTE PARLAMENTAR 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

- Elaborar e redigir, projetos, resoluções; decretos legislativos e outras proposições; 
- Assessorar a Mesa Executiva e as Comissões Permanentes do Legislativo;  
- Proceder estudos para Alteração da Legislação Municipal, quando necessário. 
- Orientar os Vereadores sobre procedimentos regimentais; 
- Redigir atas e outros documentos, registrar livros e demais instrumentos necessários ao 
controle dos processos administratrivos; 
- Apoiar as demais atividades administrativas do Legislativo Municipal. 
 

 

C A R G O 

                          ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
 - Tramitar entrada e saída de correspondência.  
- Recepção de documentos.  
- Atender chamadas telefônicas.  
- Atender ao público.  
- Arquivar documentos.  
- Manter atualizada a agenda, tanto telefônica como de pendências.  
- Ter conhecimento de uso de máquinas de escritório, de calculadoras a fotocopiadoras, 
computadores e os programas usados. 
 

 
C A R G O 

                      CONTROLE INTERNO 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

       I – verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o 
cumprimento das metas previstas no plano plurianual, e do orçamento da CÂMARA, no 
mínimo uma vez por ano; 
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       II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, 
economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 
      III – examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente; 
      IV – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade 
das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e  
razoabilidade;    
      V – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta “restos a pagar” e 
“despesas de exercícios anteriores”;  
      VI – supervisionar as medidas adotadas pelo Legislativo para o retorno da despesa total 
com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso 
haja necessidade; 
       VII – controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e 
nominal; 
       VII – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas da Câmara, os 
atos de admissão de pessoal, a qualquer título, excetuadas as nomeações para cargo de 
provimento em comissão e designações para função gratificada; 
         IX – acompanhamento da carga horária e do cumprimento das funções dos servidores 
públicos; 
         X – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de 
controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações; 
         XI – realizar o controle sobre o cumprimento do limite de gastos totais do Legislativo 
Municipal, inclusive no que se refere ao atingimento de metas fiscais, nos termos da 
Constituição Federal e da LC nº 101/2000, informando-o sobre a necessidade de 
providências e, em caso de não-atendimento, informar ao Tribunal de Contas do Estado; 
        XII – cientificar as autoridades responsáveis e ao Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno quanto constatadas ilegalidades ou irregularidades na Câmara Municipal 
 

 
C A R G O 

                      AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

- Manter, conservar e realizar limpeza das instalações da Câmara Municipal, 
Segundo os critérios exigidos; 
- Preparar e servir café, água e similares aos visitantes e durante as sessões 
Do Legislativo Municipal; 
- Manter e zelar pelo estoque de produtos de limpeza, copa e cozinha; 
- Auxiliar na mudança de móveis e equipamentos; 
- Lavar, secar e providenciar a limpeza dos utensilios utilizados; 
- Executar outras atividades correlatas. 
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ANEXO III 

 
CRONOGRAMA PREVISTO 

 
 
 
 

Descrição  Data 

Inscrições 20/04 à 07/05 

Vencimento do Boleto de Inscrição 07/05/2012 

Homologação das Inscrições 11/05/2012 

Recurso de Indeferimento de Inscrição 14 e 15/05 

Retificação da Homologação (se houver) 18/05/2012 

Divulgação do Ensalamento 18/05/2012 

Data da Prova 27/05/2012 

Publicação dos Gabaritos 29/05/2012 

Recurso Contra o Gabaritos 30 e 31/05 

Publicação de Novo Gabarito (se houver) 12/06/2012 

Publicação do Resultado Final  - Prova Objetiva 12/06/2012 

Recurso Contra Resultado Final - Prova Objetiva 13 e 14/06 

Publicação Recursos – Resultado Final Prova 
Objetiva 

19/06/2012 

Homologação do Concurso 22/06/2012 

 
 
Obs.: As datas previstas no Cronograma poderão sofrer alterações, sendo divulgadas 
previamente nos moldes de publicação e divulgação prevista no Edital. 


