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2ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 002/2013 – CONCURSO PÚBLICO 

O Prefeito do Município de Jaguariaíva – Estado do Paraná e o Presidente do IPASPMJ, no uso de suas 
atribuições legais, tornam público a 2ª retificação do Edital n. 002/2013, conforme o que se segue. 

Onde se lê  
 
O Prefeito do Município de Jaguariaíva – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 
37 da Constituição da República Federativa do Brasil/88 e o disposto na Lei Municipal nº 1922/09 e na Lei 
Orgânica do Município, faz saber que realizará Concurso Público, destinado a selecionar candidatos para ingresso 
e efetivação em seu Quadro Permanente, bem como para formação do Cadastro de Reserva, para suprir a 
necessidade da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, nos termos do presente Edital. 
 
Leia-se 
 
O Prefeito do Município de Jaguariaíva – Estado do Paraná e o Presidente do Instituto de Previdência e 
Assistência aos Servidores Públicos Municipais, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da 
Constituição da República Federativa do Brasil/88 e o disposto na Lei Municipal nº 1922/09 e na Lei Orgânica do 
Município e na Lei nº 2424/2012, fazem saber que realizarão Concurso Público, destinado a selecionar candidatos 
para ingresso e efetivação em seu Quadro Permanente, bem como para formação do Cadastro de Reserva, para 
suprir a necessidade da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, nos termos do presente Edital. 
 
Onde se lê  
 
2.1. QUADRO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA/PR  

CARGO ESCOLARIDADE 
TOTAL 

DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

SALÁRIO 
R$ 

Analista de Sistemas 

Curso Superior em Engenharia de Computação, 
Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da 
Informação, Analista de Sistemas, Tecnólogo em 
Tecnologia da Informação, Tecnólogo em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 
Tecnólogo em Banco de Dados, Tecnólogo em 
Rede de Computadores, Tecnólogo em 
Sistemas para Internet  

01+CR 40 3.500,00  

Técnico em Radiologia Curso Técnico em Radiologia, de nível Médio, e 
registro no CRTR 01+CR (**) 40 1.140,87  

(**) A jornada de trabalho para o exercício de tarefas específicas do cargo de “Técnico em Radiologia” será 
de 24 (vinte e quatro) horas semanais, complementando-se a carga horária de 40 (quarenta) horas do 
cargo com outras tarefas. 
 
 
Leia-se 
 

CARGO ESCOLARIDADE 
TOTAL 

DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

SALÁRIO 
R$ 

Analista de Sistemas 

Curso Superior em: 
Engenharia de Computação; Tecnólogo em 
Gestão da Tecnologia da Informação; Analista 
de Sistemas; Tecnólogo em Tecnologia da 
Informação; Tecnólogo em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas; Tecnólogo em 
Banco de Dados, Tecnólogo em Rede de 
Computadores; Tecnólogo em Sistemas para 
Internet; Sistemas de Informação; Ciências da 

01+CR 40 3.500,00  
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Computação; e outros cursos na área de 
Tecnologia da Informação. 

Técnico em Radiologia Curso Técnico em Radiologia, de nível Médio, e 
registro no CRTR 01+CR 24 1.603,60  

 
Onde se lê 
 
IX - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A POSSE 
9.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de assumir de imediato a nomeação, deverá assinar termo de 
desistência da classificação alcançada, ou seja, solicitar final de lista, passando então à última colocação da 
listagem do cargo, possibilitando à Prefeitura Municipal de Jaguariaíva convocar o próximo candidato por ordem 
de classificação, uma única vez, devendo nessa ocasião apresentar toda documentação exigida para o ingresso, 
sob pena de desclassificação. A não apresentação do termo implica desistência absoluta da vaga. 
 
Leia-se 
 
IX - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A POSSE 
9.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de assumir de imediato a nomeação, deverá assinar termo de 
desistência da classificação alcançada, ou seja, solicitar final de lista, passando então à última colocação da 
listagem do cargo, possibilitando à autoridade competente convocar o próximo candidato por ordem de 
classificação, uma única vez, devendo nessa ocasião apresentar toda documentação exigida para o ingresso, sob 
pena de desclassificação. A não apresentação do termo implica desistência absoluta da vaga. 
 
 
Onde se lê  
 
X - DA NOMEAÇÃO 
10.3.  A classificação neste Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático e 
imediato no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva. 
10.4.  A decisão de nomeação é de competência do Prefeito Municipal de Jaguariaíva, conforme o interesse e 
conveniência da Administração Pública, observados os requisitos dispostos no item IX deste Edital. 
 
Leia-se 
 
X - DA NOMEAÇÃO 
10.3.  A classificação neste Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático e 
imediato no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva ou do Instituto de Previdência e Assistência 
aos Servidores Públicos Municipais.  
10.4.  A decisão de nomeação é de competência do Prefeito Municipal de Jaguariaíva ou do Instituto de 
Previdência e Assistência aos Servidores Públicos Municipais, dependendo do caso, conforme o interesse e 
conveniência da Administração Pública, observados os requisitos dispostos no item IX deste Edital. 
 
Onde se lê  
 
XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
11.1. O prazo de validade deste Concurso Público é de dois (02) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período, a critério exclusivo do Poder Executivo Municipal. 
11.3. A Prefeitura Municipal de Jaguariaíva – PR e a Empresa MSCONCURSOS não se responsabilizam por 
eventuais prejuízos ao candidato, inclusive quanto à eventual nomeação, decorrentes de: 
11.4. Durante o prazo de validade do Concurso Público, o candidato aprovado deverá manter seu endereço 
atualizado, devendo, em caso de alteração, comunicar oficialmente à Prefeitura Municipal de Jaguariaíva - PR. 
 
Leia-se 
XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
11.1. O prazo de validade deste Concurso Público é de dois (02) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período, a critério exclusivo das autoridades competentes. 
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11.3. A Prefeitura Municipal de Jaguariaíva – PR, o Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores Públicos 
Municipais e a Empresa MSCONCURSOS não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato, inclusive 
quanto à eventual nomeação, decorrentes de: 
11.4. Durante o prazo de validade do Concurso Público, o candidato aprovado deverá manter seu endereço 
atualizado, devendo, em caso de alteração, comunicar oficialmente à Prefeitura Municipal de Jaguariaíva – PR ou 
a Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores Públicos Municipais, dependo do cargo que se inscreveu. 
 
Onde se lê 
 
CRONOGRAMA - Anexo IV  
FASES 

 
Publicação do edital de abertura do concurso 22/11/2013 
Período de Inscrições 22/11/2013 a 22/12/2013 

Último dia para pagamento das inscrições 23/12/2013 
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 31/12/2013 
Período recursal sobre as inscrições indeferidas 03 e 04/01/2014 
Divulgação das inscrições deferidas após recursos 13/01/2014 
Divulgação do “ensalamento” (distribuição dos candidatos por locais de provas) 13/01/2014 
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E PROVA DISCURSIVA 19/01/2014 
Divulgação do gabarito preliminar 20/01/2014 
Período recursal sobre o gabarito preliminar 21 e 22/01/2014 
Divulgação do resultado de recursos sobre o gabarito preliminar 10/02/2014 
Divulgação do gabarito definitivo 10/02/2014 

Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva 10/02/2014 

Período recursal sobre resultado preliminar da prova objetiva 11 e 12/02/2014 
Divulgação do resultado definitivo da prova objetiva 14/02/2014 
Divulgação do resultado preliminar da prova discursiva  14/02/2014 
Período recursal sobre resultado preliminar da prova discursiva 17e 18/02/2014 
Divulgação do resultado definitivo da prova discursiva 21/02/2014 
Convocação para a prova de títulos e prova prática 21/02/2014 
REALIZAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS E PROVA PRÁTICA 06/03/2014 e 07/03/2014 
Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos e prova prática 10/03/2014 
Período recursal sobre o resultado preliminar da prova de títulos e prova prática 11/03/ e 12/03/2014 

Divulgação do resultado definitivo da prova de títulos e prova prática 17/03/2014 

Divulgação do resultado final preliminar 17/03/2014 

Período recursal sobre o resultado final preliminar 18 e 19/03/2014 
Divulgação do resultado resultado final definitivo 24/03/2014 
Homologação do concurso público 24/03/2014 
* As datas aqui previstas poderão ser alteradas no caso de ocorrência de fato relevante, ou por 
necessidade da administração. 
 
Leia-se 
 
CRONOGRAMA - Anexo IV  

Cargos com prova objetiva 
FASES 

 
Publicação do edital de abertura do concurso 22/11/2013 
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Período de Inscrições 22/11/2013 a 22/12/2013 

Último dia para pagamento das inscrições 23/12/2013 
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 31/12/2013 
Período recursal sobre as inscrições indeferidas 02 e 03/01/2014 
Divulgação das inscrições deferidas após recursos 13/01/2014 
Divulgação do “ensalamento” (distribuição dos candidatos por locais de provas) 13/01/2014 
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E PROVA DISCURSIVA 19/01/2014 
Divulgação do gabarito preliminar 19/01/2014 
Período recursal sobre o gabarito preliminar 21 e 22/01/2014 
Divulgação do resultado de recursos sobre o gabarito preliminar 04/02/2014 
Divulgação do gabarito definitivo 04/02/2014 

Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva 04/02/2014 

Período recursal sobre resultado preliminar da prova objetiva 05 e 06/02/2014 
Divulgação do resultado definitivo da prova objetiva 10/02/2014 
Divulgação do resultado final preliminar 10/02/2014 

Período recursal sobre o resultado final preliminar 11 e 12/02/2014 
Divulgação do resultado resultado final definitivo 17/02/2014 
Homologação do concurso público 17/02/2014 
 

Cargos com prova discursiva, prova de títulos e prova prática 
FASES 

 
Publicação do edital de abertura do concurso 22/11/2013 
Período de Inscrições 22/11/2013 a 22/12/2013 

Último dia para pagamento das inscrições 23/12/2013 
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 31/12/2013 
Período recursal sobre as inscrições indeferidas 02 e 03/01/2014 
Divulgação das inscrições deferidas após recursos 13/01/2014 
Divulgação do “ensalamento” (distribuição dos candidatos por locais de provas) 13/01/2014 
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E PROVA DISCURSIVA 19/01/2014 
Divulgação do gabarito preliminar 20/01/2014 
Período recursal sobre o gabarito preliminar 21 e 22/01/2014 
Divulgação do resultado de recursos sobre o gabarito preliminar 10/02/2014 
Divulgação do gabarito definitivo 10/02/2014 

Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva 10/02/2014 

Período recursal sobre resultado preliminar da prova objetiva 11 e 12/02/2014 
Divulgação do resultado definitivo da prova objetiva 14/02/2014 
Divulgação do resultado preliminar da prova discursiva  14/02/2014 
Período recursal sobre resultado preliminar da prova discursiva 17e 18/02/2014 
Divulgação do resultado definitivo da prova discursiva 21/02/2014 
Convocação para a prova de títulos e prova prática 21/02/2014 
REALIZAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS E PROVA PRÁTICA 07/ 08 e 09/03/2014 
Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos e prova prática 10/03/2014 
Período recursal sobre o resultado preliminar da prova de títulos e prova prática 11/03/ e 12/03/2014 
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Divulgação do resultado definitivo da prova de títulos e prova prática 17/03/2014 

Divulgação do resultado final preliminar 17/03/2014 

Período recursal sobre o resultado final preliminar 18 e 19/03/2014 
Divulgação do resultado resultado final definitivo 24/03/2014 
Homologação do concurso público 24/03/2014 
* As datas aqui previstas poderão ser alteradas no caso de ocorrência de fato relevante, ou por 
necessidade da administração. 
 

Jaguariaíva - PR, 19 de dezembro de 2013. 
 
 

JOSÉ SLOBODA 
Prefeito Municipal 

EDSON DA SILVA NAIZER 
Presidente do IPASPMJ 

 


