
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 
Edital Nº 02.01/2012 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO 
 

Em cumprimento às determinações do Senhor EDUARDO ANDRÉ GAIEVSKI – Prefeito do 
Município de Realeza – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto 
no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a Comissão Especial de Concurso nomeada pela Portaria  
nº 4.054/2012 de 31 de Julho de 2012, resolve TORNAR PÚBLICO a retificação do Edital nº 01.01/2012. 

 

ONDE SE LÊ: 
1 – DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO E  HABILITAÇÃO 
1.1 – Encontram-se abertas, para preenchimento das vagas mediante Concurso Público, os cargos        

abaixo relacionados: 

Cargo  Vagas  Vagas  
PNE* Remuneração 

Carga 
Horária 
semanal  

Escolaridade  

Professor “B” 20 02 726,31 20 

Ensino médio – magistério ou normal superior ou 
pedagogia com habilitação para atuar na educação 
infantil e séries iniciais do ensino fundamental devi-
damente reconhecido pelo MEC. 

 

LEIA-SE: 
1 – DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO E  HABILITAÇÃO 
1.1 – Encontram-se abertas, para preenchimento das vagas mediante Concurso Público, os cargos        

abaixo relacionados: 

Cargo  Vagas  Vagas  
PNE* Remuneração 

Carga 
Horária 
semanal  

Escolaridade  

Professor “B” 20 02 726,31 20 

Formação em Pedagogia  (Habilitação para atuar na 
Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Funda-
mental) ou Licenciatura Plena na área da Educação e 
formação no Ensino Médio Magistério ou Normal Su-
perior, devidametne reconhecido pelo MEC. 

 
 
 

ONDE SE LÊ: 
 
5. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO  

O Concurso Público compreenderá as seguintes etapas: 
a) Primeira etapa: consistirá de Prova Escrita Objetiva , de múltipla escolha, com uma única alterna-

tiva correta, de caráter eliminatório e classificatório a ser aplicada para todos os 
candidatos. 

 
5.2 – DA COMPOSIÇÃO DA PROVA ESCRITA: 

  5.2.1 – Para os candidatos cuja escolaridade seja até o ensino médio completo e professores, a 
prova escrita será composta de 40 questões, abrangendo as seguintes áreas de conheci-
mento: 

  Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual 
Língua Portuguesa 10 2,0 
Matemática 10 2,0 
Conhecimentos Gerais e Legislação 10 2,0 
Conhecimentos Específicos do cargo 10 4,0 

  5.2.2 – Para os candidatos cuja escolaridade seja o ensino superior  em curso ou completo (exceto 
professores), a prova escrita será composta de 35 questões, abrangendo as seguintes á-
reas de conhecimento: 

  Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual 
Língua Portuguesa 10 2,0 
Conhecimentos Gerais e Legislação 10 2,0 
Conhecimentos Específicos do cargo 15 4,0 



LEIA-SE: 
 
1 – DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO E  HABILITAÇÃO 
1.1 – Encontram-se abertas, para preenchimento das vagas mediante Concurso Público, os cargos        

abaixo relacionados: 

Cargo  Vagas  Vagas  
PNE* Remuneração 

Carga 
Horária 
semanal  

Escolaridade  

Professor “B” 20 02 726,31 20 

Formação em Pedagogia  (Habilitação para atuar na 
Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Funda-
mental) ou Licenciatura Plena na área da Educação e 
formação no Ensino Médio Magistério ou Normal Su-
perior, devidametne reconhecido pelo MEC. 

 
5. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO  

O Concurso Público compreenderá as seguintes etapas: 
a) Primeira etapa: consistirá de Prova Escrita Objetiva , de múltipla escolha, com uma única alterna-

tiva correta, de caráter eliminatório e classificatório a ser aplicada para todos os 
candidatos e Texto Dissertativo (redação)  a ser aplicada para os cargos de Moni-
tor de Creche e Professor “B” 

 
5.2 – DA COMPOSIÇÃO DA PROVA ESCRITA: 

  5.2.1 – Para os candidatos cuja escolaridade seja até o ensino médio completo ( exceto Monitor de 
Creche e Professor “B”), a prova escrita será composta de 40 questões, abrangendo as se-
guintes áreas de conhecimento: 

Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual 
Língua Portuguesa 10 2,0 
Matemática 10 2,0 
Conhecimentos Gerais e Legislação 10 2,0 
Conhecimentos Específicos do cargo 10 4,0 

 
  5.2.2 – Para os candidatos cuja escolaridade seja o ensino superior  em curso ou completo (exceto 

professores), a prova escrita será composta de 35 questões, abrangendo as seguintes á-
reas de conhecimento: 

Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual 
Língua Portuguesa 10 2,0 
Conhecimentos Gerais e Legislação 10 2,0 
Conhecimentos Específicos do cargo 15 4,0 
 

  5.2.3 – Para os candidatos aos cargos de Monitor de Creche e Professor “B”, a prova escrita será 
composta de 30 questões e um texto dissertativo (redação), abrangendo as seguintes áreas 
de conhecimento: 

Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual 
Língua Portuguesa 10 2,0 pontos 
Matemática 08 2,0 pontos 
Conhecimentos Gerais e Legislação 07 2,0 pontos 
Conhecimentos Específicos do cargo 10 2,0 pontos 
Texto Dissertativo (redação) 01 30,0 pontos 
5.2.3.1 – Somente serão corrigidas as redações dos candidatos que obtiver 50% (cinqüenta por cento) ou 
mais de acertos nas questões da prova escrita objetiva.  Os demais candidatos serão considerados des-
classificados. 

 

ONDE SE LÊ: 
 

Anexo II – Atribuições dos Cargos 
ASSISTENTE SOCIAL: 
Elaborar, executar e avaliar projetos de natureza social, envolvendo grupos, comunidades, associações e organizações populares, 
estabelecendo ações integradas quanto ao atendimento da realidade social: desenvolver ações integradas com outros órgãos; o re-
colhimento e distribuição e doações a entidades carentes; atuar nos postos de saúde e/ou assistência social, colaborando no trata-
mento de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando na remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem no tra-
tamento, para facilitar a recuperação da saúde. Realizar outras tarefas correlatas a função. 



 

LEIA-SE: 
 
Anexo II – Atribuições dos Cargos 
ASSISTENTE SOCIAL: 
Realizar  ou orientar estudos e pesquisas no campo da Assistência Social; preparar programas de trabalho referentes ao serviço 
social; orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar pacientes a postos e hospitais, acompa-
nhando o tratamento e a recuperação dos mesmos e assistindo os familiares; planejar e promover inquéritos  sobre a situação social 
de escolares e de suas famílias; fazer a triagem dos casos apresentados para estudo ou encaminhamento; estudar os antecedentes 
da família, participar de estudo e diagnóstico dos casos e orientar os pais em grupo individualmente, sobre o tratamento adequado; 
orientar nas seleções socioeconômicos para a concessão de auxílio  e/ou amparo pelos serviços de assistência a velhice, a infância 
abandonada, a cegos etc; orientar investigações sobre a situação moral e financeira de pessoas que desejarem receber  ou adotar 
crianças; manter contato com a família legitima e a substituta; fazer levantamentos socioeconômicos com vistas a planejamento 
habitacional  nas comunidades; prestar assistência a condenados por delitos ou contravenção, bem como a suas respectivas famí-
lias e na sociedade; executar outras atividades correlatas a sua função. 
 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura do Município de Realeza, Estado do Paraná, em 06 de agosto de 2012. 

 
 

EDUARDO ANDRÉ GAIEVSKI  
Prefeito Municipal 

 
 

Marule Madalena Girardi Walter 
   Presidente da Comissão Especial de Concurso Público  

  
 


