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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ 

 

ERRATA N.O 1 DO EDITAL N.o 001/2014 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MALLET, Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos 
da Lei Orgânica do Município, da Lei Municipal n.º 993/2010 de 22 de março de 2010 (institui a estrutura de 
Recursos Humanos o quadro de vagas e o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores municipais de 
Mallet e dá outras providências), Lei Municipal n.º 1174/2014 de 26 de março de 2014 (dispõe sobre alteração da 
Lei Municipal nº 993/2010, de 22 de março de 2010, a qual institui a estrutura de Recursos Humanos, o quadro de 
vagas e o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores municipais de Mallet e dá outras providências), 
Lei Municipal n.º 1115/2013 de 07 de junho de 2013 (cria o emprego público de Agente de Vigilância 
Epidemiológica no âmbito da Administração direta do município de Mallet, Paraná e dá outras providências), Lei 
Municipal n.º 1121/2013 (inclui na Lei Municipal nº 1115/2013 de 07 de junho de 2013, o artigo 2-A, que cria às 
atribuições do cargo de Agente de Vigilância Epidemiológica), Lei Municipal n.º 1119/2013 de 21 de junho de 2013 
( inclui da Lei Municipal n.º 726/2005, de 25 de junho de 2005, o anexo II, que cria as atribuições dos cargos de 
médico(Clinico geral), enfermeiro,  auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde que integram o 
programa de Saúde da Família – PSF e programa de agentes comunitários de saúde - PACS), Lei Municipal n.º 
1055/2012 de 02 de abril de 2012 (institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Pessoal de quadro do 
Magistério Público Municipal), Lei Municipal n.º 1045/2012 de 01 de março de 2012 (dispõe sobre alteração de 
níveis dos cargos de auxiliar de serviços gerais, servente e pedreiro, do quadro II da Lei Municipal n.º 993/2012, 
de 22 de março de 2010, que institui a estrutura de Recursos Humanos, o quadro de vagas e o plano de carreira, 
cargos e vencimentos dos servidores municipais de Mallet  e dá outras providências), Lei Municipal n.º 815/2007 
de 19 de junho de 2007 ( dispõe sobre alteração da Lei Municipal n.º 704/2004 de 29 de março de 2004, que 
institui a estrutura de Recursos Humanos, o quadro de vagas e o plano de carreira, cargos e vencimentos dos 
servidores municipais de Mallet), Lei Municipal n.º 745/2005 de 09 de dezembro de 2005 ( inclui na Lei n.º 
726/2005, de 25 de junho  de 2005, o anexo I da tabela de salários, número de vagas, denominação de cargos e 
jornada de trabalho do pessoal que integra o Programa da Saúde da Família – PSF e Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde – PACS) Lei Municipal n.º 726/2005 de 25 de julho de 2005 (cria os empregos públicos no 
âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do município de Mallet e dá outras providências), Lei 
Municipal n.º 11.350/06 de 05 de outubro de 2006 (dispõe sobre as atividades de Agente Comunitário de Saúde e 
de Agente de Combate às Endemias), Lei Municipal n.º 991/2010 de 22 de março de 2010 (dispõe sobre a reforma 
da estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Mallet, estabelece diretrizes e dá outras providências), Lei 
Municipal n.º 632.99 de 30 de dezembro de 1999, (dispõe sobre estatuto e regime jurídico dos servidores públicos 
do Município de Mallet e dá outras providências). Lei Estadual 14.274 de 24 de dezembro de 2003 (Reserva vagas 
a afrodescendentes em concursos públicos), Decreto nº 219 de 15 de abril de 2014 (atualiza vencimentos dos 
servidores municipais e dá outras providências) e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o 
presente Edital, que regulamenta a realização de Concurso Público com o objetivo de prover vagas em cargos e 
empregos públicos, dependendo da disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros e, especialmente, 
com observância dos limites estabelecidos para despesas com pessoal pela Lei Complementar Federal n.º 
101/2000, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) nos termos e condições a seguir, as quais se 
constituem em regulamento do certame: 

 
 

ONDE SE LÊ: 
 
5.3 Os interessados em efetivar sua inscrição para o Concurso Público deverão realizá-la entre os dias 17 de 

setembro de 2014 a 14 de outubro de 2014, de acordo com as seguintes instruções: 
 

LEIA-SE:  
 
5.3 Os interessados em efetivar sua inscrição para o Concurso Público deverão realizá-la entre os dias 17 de 

setembro de 2014 a 17 de novembro de 2014, de acordo com as seguintes instruções: 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
5.11 Caso o pagamento não seja efetuado no prazo a que se refere o item 5.10, o candidato poderá fazer a 

reimpressão do boleto, disponível na área restrita ao candidato, no site concursopublico.uniuv.edu.br, até o 
dia 15 de outubro de 2014, uma vez que esse dia é o último dia para efetuar o pagamento da inscrição, 
previsto no cronograma geral do Concurso Público, Anexo IV deste Edital. 

 

LEIA-SE:  
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5.11 Caso o pagamento não seja efetuado no prazo a que se refere o item 5.10, o candidato poderá fazer a 
reimpressão do boleto, disponível na área restrita ao candidato, no site concursopublico.uniuv.edu.br, até o 
dia 18 de novembro de 2014, uma vez que esse dia é o último dia para efetuar o pagamento da inscrição, 
previsto no cronograma geral do Concurso Público, Anexo IV deste Edital. 

 
 
ONDE SE LÊ: 
 
5.13 Não serão homologadas as inscrições com pagamentos incorretos ou efetuados após o dia 15 de outubro 

de 2014. 
 

LEIA-SE:  

 
5.13 Não serão homologadas as inscrições com pagamentos incorretos ou efetuados após o dia 18 de 

novembro de 2014. 

 
 
ONDE SE LÊ: 
 
5.15 A relação dos candidatos que tiveram suas inscrições DEFERIDAS, divulgadas por meio de edital, contendo 

o número de inscrição para o Concurso Público, será divulgada nos endereços eletrônicos da Uniuv: 
concursopublico.uniuv.edu.br, a partir das 17 h (dezessete horas), e da Prefeitura Municipal de Mallet, 
Paraná: http://www.mallet.pr.gov.br/, no dia 21 de outubro de 2014, cabendo recurso até o dia 22 de 
outubro de 2014, às 17h (dezessete horas). 

 

LEIA-SE:  

 
5.15 A relação dos candidatos que tiveram suas inscrições DEFERIDAS, divulgadas por meio de edital, contendo 

o número de inscrição para o Concurso Público, será divulgada nos endereços eletrônicos da Uniuv: 
concursopublico.uniuv.edu.br, a partir das 17 h (dezessete horas), e da Prefeitura Municipal de Mallet, 
Paraná: http://www.mallet.pr.gov.br/, no dia 20 de novembro de 2014, cabendo recurso até o dia 21 de 
novembro de 2014, às 17h (dezessete horas). 

 
 
ONDE SE LÊ: 
 
5.16 Após o dia 31 de outubro de 2014, o candidato deverá consultar a área restrita ao candidato, no site 

concursopublico.uniuv.edu.br, para obter confirmação da sua inscrição, por meio de busca individual, e 
tomar conhecimento dos locais de provas e ensalamento. 

 

LEIA-SE:  
 
5.16 Após o dia 25 de novembro de 2014, o candidato deverá consultar a área restrita ao candidato, no site 

concursopublico.uniuv.edu.br, para obter confirmação da sua inscrição, por meio de busca individual, e 
tomar conhecimento dos locais de provas e ensalamento. 

 
 
ONDE SE LÊ: 
 
6.5 O candidato deverá comprovar com laudo médico a deficiência de que é portador, informando o CID, 

devendo protocolar esse laudo até o dia 14 de outubro de 2014, no Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Mallet, Rua Major Estevão, 180, Mallet, Paraná, respeitando seu horário de atendimento, das 08:00h (oito 
horas) às 12:00h (doze horas) e das 13:00h (treze horas) às 17:00h (dezessete horas). 

 

LEIA-SE:  
 
6.5 O candidato deverá comprovar com laudo médico a deficiência de que é portador, informando o CID, 

devendo protocolar esse laudo até o dia 17 de novembro de 2014, no Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Mallet, Rua Major Estevão, 180, Mallet, Paraná, respeitando seu horário de atendimento, das 08:00h (oito 
horas) às 12:00h (doze horas) e das 13:00h (treze horas) às 17:00h (dezessete horas). 

 
 
ONDE SE LÊ: 
 
9.4 O pedido de isenção deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Mallet, Rua Major Estevão, 180, 

Mallet, Paraná, até o dia 14 de outubro de 2014, conforme cronograma constante do Anexo IV deste 
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Edital, respeitando seu horário de atendimento, das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas) e das 13:00h 
(treze horas) às 17:00h (dezessete horas). 

 

LEIA-SE:  
 
9.4 O pedido de isenção deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Mallet, Rua Major Estevão, 180, 

Mallet, Paraná, até o dia 17 de novembro de 2014, conforme cronograma constante do Anexo IV deste 
Edital, respeitando seu horário de atendimento, das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas) e das 13:00h 
(treze horas) às 17:00h (dezessete horas). 

 
 
ONDE SE LÊ: 
 
9.4.3 Os resultados dos pedidos de isenção serão divulgados até o dia 17 de outubro de 2014, no site da Uniuv: 

concurso.uniuv.edu.br. 
 

LEIA-SE:  

 
9.4.3 Os resultados dos pedidos de isenção serão divulgados até o dia 19 de novembro de 2014, no site da 

Uniuv: concurso.uniuv.edu.br. 

 
 

ONDE SE LÊ: 
 
12.1 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá duração de 3 (três) horas, e será realizada 

no dia 09 de novembro de 2014, às 14h (catorze horas), em local a ser informado posteriormente. 
 

LEIA-SE: 

 
12.1 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá duração de 3 (três) horas, e será realizada 

no dia 07 de dezembro de 2014, às 14h (catorze horas), em local a ser informado posteriormente. 

 
 

ONDE SE LÊ: 
 
12.5 Os gabaritos provisórios e os cadernos de provas serão divulgados no site da Uniuv: 

concursopublico.uniuv.edu.br, a partir das 17h (dezessete horas), do dia 10 de novembro de 2014. 
 

LEIA-SE:  

 
12.5 Os gabaritos provisórios e os cadernos de provas serão divulgados no site da Uniuv: 

concursopublico.uniuv.edu.br, a partir das 17h (dezessete horas), do dia 08 de dezembro de 2014. 

 

 
ONDE SE LÊ: 
 
12.7 No dia da realização da prova objetiva, 09 novembro de 2014, os portões serão abertos às 12h30min 

(doze horas e trinta minutos), e o candidato deverá chegar ao local das provas antes das 13h30min 
(treze horas e trinta minutos), pois os portões de acesso à sala de prova serão fechados 
rigorosamente nesse horário. Não será admitido, sob qualquer hipótese, adentrar ao local da 
prova o candidato que se apresentar após o horário determinado. 

 

LEIA-SE:  

 
12.7 No dia da realização da prova objetiva, 07 de dezembro de 2014, os portões serão abertos às 12h30min 

(doze horas e trinta minutos), e o candidato deverá chegar ao local das provas antes das 13h30min 
(treze horas e trinta minutos), pois os portões de acesso à sala de prova serão fechados 
rigorosamente nesse horário. Não será admitido, sob qualquer hipótese, adentrar ao local da 
prova o candidato que se apresentar após o horário determinado. 

 

 
ONDE SE LÊ: 
 
14.4  A listagem dos candidatos classificados na prova objetiva, que estarão aptos a realizar a prova prática, será 

divulgada por meio de edital, contendo número de inscrição, nome e nota do candidato, organizados por 
cargos e empregos, no dia 17 de novembro de 2014, no endereço eletrônico da Uniuv: 
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concursopublico.uniuv.edu.br, a partir das 17h (dezessete horas), e no site da Prefeitura Municipal Mallet : 
http://www.mallet.pr.gov.br/. 

 

LEIA-SE:  

 
14.4  A listagem dos candidatos classificados na prova objetiva, que estarão aptos a realizar a prova prática, será 

divulgada por meio de edital, contendo número de inscrição, nome e nota do candidato, organizados por 
cargos e empregos, no dia 08 de janeiro de 2015, no endereço eletrônico da Uniuv: 
concursopublico.uniuv.edu.br, a partir das 17h (dezessete horas), e no site da Prefeitura Municipal Mallet : 
http://www.mallet.pr.gov.br/. 

 

 
ONDE SE LÊ: 
 
15.7.1 Os documentos dos candidatos devem ser entregues entre os dias 18 de novembro de 2014 a 20 de 

novembro de 2014, no serviço de protocolo da Prefeitura Municipal de Mallet, Paraná, localizada à Rua 
Major Estevão, 180, Mallet, Paraná, respeitando seu horário de atendimento, 08:00h (oito horas) às 12:00h 
(doze horas) e das 13:00h (treze horas) às 17:00h (dezessete horas), de forma organizada, separados por 
titulação. 

 

LEIA-SE:  

 
15.7.1 Os documentos dos candidatos devem ser entregues entre os dias 09 de janeiro de 2015 a 13 de janeiro 

de 2015, no serviço de protocolo da Prefeitura Municipal de Mallet, Paraná, localizada à Rua Major Estevão, 
180, Mallet, Paraná, respeitando seu horário de atendimento, 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas) e 
das 13:00h (treze horas) às 17:00h (dezessete horas), de forma organizada, separados por titulação. 

 

 
ONDE SE LÊ: 
 
15.8  Não será admitido, em hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos documentos após o dia 20 de 

novembro de 2014. 
 

LEIA-SE:  

 
15.8  Não será admitido, em hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos documentos após o dia 13 de 

janeiro de 2015. 
 
 

ONDE SE LÊ: 
 
17.5 O resultado final preliminar do Concurso Público será divulgado no dia 15 de dezembro de 2014, sendo 

publicado em ordem de classificação, consignando-se as notas finais dos candidatos unicamente logo após 
o número de sua inscrição, e nome, divulgado no site da Uniuv: concursopublico.uniuv.edu.br, a partir das 
17h (dezessete horas) e no site da Prefeitura Municipal de Mallet, Paraná: http://www.mallet.pr.gov.br/, e no 
órgão oficial de imprensa do Município. 

 

LEIA-SE:  
 
17.5 O resultado final preliminar do Concurso Público será divulgado no dia 04 de fevereiro de 2015, sendo 

publicado em ordem de classificação, consignando-se as notas finais dos candidatos unicamente logo após 
o número de sua inscrição, e nome, divulgado no site da Uniuv: concursopublico.uniuv.edu.br, a partir das 
17h (dezessete horas) e no site da Prefeitura Municipal de Mallet, Paraná: http://www.mallet.pr.gov.br/, e no 
órgão oficial de imprensa do Município. 
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ONDE SE LÊ: 
 
 

Data  Etapas do Concurso Público 

17.09.2014  Abertura das inscrições 

14.10.2014  Encerramento das inscrições 

14.10.2014  Último dia para pedido de isenção de taxa de inscrição 

14.10.2014 

 Último dia para entrega dos laudos, para candidato que precisa de atendimento especial 
durante a prova objetiva, respeitando horário de atendimento da Prefeitura Municipal de Mallet, 
das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas) e das 13:00h (treze horas) às 17:00h 
(dezessete horas). 

15.10.2014  Último dia para reimpressão e pagamento do boleto 

17.10.2014  Publicação do deferimento dos pedidos de isenção de taxa 

21.10.2014  Publicação das inscrições deferidas e dos pedidos de atendimento especial 

22.10.2014  Último dia para recurso sobre as inscrições indeferidas 

23.10.2014  Publicação das inscrições deferidas, após análise e provimento de recursos, caso ocorram 

31.10.2014  Publicação dos comprovantes de inscrição, locais de prova e ensalamento 

09.11.2014  Realização das provas objetivas 

10.11.2014  Publicação dos gabaritos provisórios e cadernos das provas objetivas 

13.11.2014  Último dia para pedido de recurso sobre o conteúdo das provas e gabaritos provisórios 

21.11.2014 
 Publicação dos gabaritos definitivos, e das alterações de gabaritos, após análise e provimento 

de recursos, se for o caso 

17.11.2014  Publicação do edital com os candidatos aptos a participar da 2.ª fase (prática e títulos) 

18.11.2014 

A 

20.11.2014 

 
Período para entrega de documentos autenticados, para os candidatos aptos a realizar prova 
de títulos, respeitando horário de atendimento da Prefeitura Municipal de Mallet, 08:00h (oito 
horas) às 12:00h (doze horas) e das 13:00h (treze horas) às 17:00h (dezessete horas). 

30.11.2014  Realização da prova prática 

09.12.2014  Publicação das notas relativas às provas da 2.ª fase (prova prática e prova de títulos) 

12.12.2014 
 Último dia para pedido de recurso sobre as notas das provas da 2.ª fase (prova prática e prova 

de títulos) 

15.12.2014 
 Publicação com alterações de notas relativas às provas da 2.ª fase (prova prática e prova de 

títulos), caso ocorram 

15.12.2014 
 Publicação do resultado final do concurso público (classificação geral aprovados, portadores de 

deficiência e afrodescendentes) 

18.12.2014  Último dia para recurso sobre o resultado final do concurso público 

 19.12.2014 
 Publicação da retificação do resultado final, após análise e provimento de recursos, caso 

ocorram 
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LEIA-SE:  

 
 

Data  Etapas do Concurso Público 

17.09.2014  Abertura das inscrições 

17.11.2014  Encerramento das inscrições 

17.11.2014  Último dia para pedido de isenção de taxa de inscrição 

17.11.2014 

 Último dia para entrega dos laudos, para candidato que precisa de atendimento especial 
durante a prova objetiva, respeitando horário de atendimento da Prefeitura Municipal de Mallet, 
das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas) e das 13:00h (treze horas) às 17:00h 
(dezessete horas). 

18.11.2014  Último dia para reimpressão e pagamento do boleto 

19.11.2014  Publicação do deferimento dos pedidos de isenção de taxa 

20.11.2014  Publicação das inscrições deferidas e dos pedidos de atendimento especial 

21.11.2014  Último dia para recurso sobre as inscrições indeferidas 

24.11.2014  Publicação das inscrições deferidas, após análise e provimento de recursos, caso ocorram 

25.11.2014  Publicação dos comprovantes de inscrição, locais de prova e ensalamento 

07.12.2014  Realização das provas objetivas 

08.12.2014  Publicação dos gabaritos provisórios e cadernos das provas objetivas 

11.12.2014  Último dia para pedido de recurso sobre o conteúdo das provas e gabaritos provisórios 

08.01.2015 
 Publicação dos gabaritos definitivos, e das alterações de gabaritos, após análise e provimento 

de recursos, se for o caso 

08.01.2015  Publicação do edital com os candidatos aptos a participar da 2.ª fase (prática e títulos) 

09.01.2015 

A 

13.01.2015 

 
Período para entrega de documentos autenticados, para os candidatos aptos a realizar prova 
de títulos, respeitando horário de atendimento da Prefeitura Municipal de Mallet, 08:00h (oito 
horas) às 12:00h (doze horas) e das 13:00h (treze horas) às 17:00h (dezessete horas). 

18.01.2015  Realização da prova prática 

26.01.2015  Publicação das notas relativas às provas da 2.ª fase (prova prática e prova de títulos) 

29.01.2015 
 Último dia para pedido de recurso sobre as notas das provas da 2.ª fase (prova prática e prova 

de títulos) 

04.02.2015 
 Publicação com alterações de notas relativas às provas da 2.ª fase (prova prática e prova de 

títulos), caso ocorram 

04.02.2015 
 Publicação do resultado final do concurso público (classificação geral aprovados, portadores de 

deficiência e afrodescendentes) 

09.02.2015  Último dia para recurso sobre o resultado final do concurso público 

 10.02.2015 
 Publicação da retificação do resultado final, após análise e provimento de recursos, caso 

ocorram 

 
 

 
As demais informações do Edital N.º 001/2014, de 17 de setembro de 2014, permanecem inalteradas.  
 

Registre-se e Publique-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de União da Vitória, 10 de outubro de 2014. 
 

PEDRO IVO ILKIV 
Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná 


