

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 087/2015  

REGIME ESTATUTÁRIO 
 




 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do Art. 37 da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal, e ainda das Leis Municipais n.os 473/2011, 
475/2011, 513/2012 e 251/2015 resolve: 
 

TORNAR PÚBLICA 
 

a realização de CONCURSO PÚBLICO para selecionar candidatos destinados ao provimento dos cargos de 
Agente de Apoio Educacional, Arquiteto, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Serviços 
Gerais Feminino, Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, Contador, Enfermeiro, Fiscal Fazendário, Fonoaudiólogo, 
Motorista, Operador de Máquina, Pedreiro, Professor 30 horas e Técnico de Enfermagem constantes do quadro 
Estatutário, mediante condições estabelecidas neste edital: 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público será executado pela empresa CEC – Concursos e Editora Curitiba Ltda. e será 
supervisionado pela Comissão Especial de Concurso, nomeada pelo Decreto Municipal n.º 680, de 20 de 
julho de 2015. 

1.2. O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas existentes e daquelas que vierem a ser abertas, 
durante o período de validade do Concurso Público, no nível inicial de remuneração, em cargos do quadro do 
Regime Próprio de Pessoal, do Município de Bocaiúva do Sul. 

1.3. O concurso será composto de Prova de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, de Prova de 
Títulos, de caráter classificatório e exclusivamente para os cargos de nível superior e do magistério, e de 
Prova Prática, de caráter eliminatório para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas e Pedreiro.  

 
2. DOS CARGOS 

2.1. Grupo Ocupacional Profissional 

  



 

    

 
   

 
   

 
   

 

2.2. Grupo Ocupacional do Magistério 

  



 


    

    
 

2.3. Grupo Ocupacional Administrativo 

  



 

    

 
   

COMUNICADO Nº 01: PRORROGAÇÃO DA DATA DE TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES

Pelo que dispõe o item 15.9 (quinze ponto nove) do Edital de Concurso Público nº. 087/2015, 
em virtude de problemas técnicos da transferência de dados para a geração de alguns boletos e 
consequente dificuldade para a efetivação do pagamento da taxa de inscrição, fica prorrogada 
a data de término das inscrições até as 23 horas do dia 8 de dezembro de 2015 (horário 
de Brasília), sendo que o pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado em qualquer 
agência bancária do território nacional, ou pela Internet via “bankline” até, inclusive, o dia 9 de 
dezembro de 2015.

Ratifica-se, também, que qualquer dúvida relativa ao processo de inscrição poderá ser sa-
nada, prioritariamente, na Agência do Banco do Brasil, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 
266 – Centro – Bocaiúva do Sul – PR, ou, conforme prevê o item 15.1 (quinze ponto um) do 
referido Edital, pessoalmente na Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul ou por intermédio de 
e-mail pmbds@concursocec.com.br. 

Bocaiúva do Sul, 3 de dezembro de 2015.

DÉBORA FONSECA
Prefeita


