PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ
____________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO PARANÁ
RETIFICAÇÃO Nº 01
TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 003/2019
O Prefeito do Município de Nova Aliança do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a
prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade e mediante as demais
condições estipuladas no Edital de abertura do Teste Seletivo Simplificado nº 003/2019 promovido pelo Município de Nova Aliança
do Ivaí – PR, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o que segue:
Art. 1º Fica RETIFICADO o Edital de Abertura do Teste Seletivo Simplificado nº 003/2019, no que se refere aos REQUISITOS
PARA INGRESSO NO EMPREGO e DA CONVOCAÇÃO, passando a conter as seguintes disposições:
Fica ACRESCIDO no item 4 do Edital de abertura do Teste Seletivo Simplificado nº 003/2019, a alínea “h”,
passando a conter a seguinte disposição:

I.
ONDE SE LÊ:
4.1

São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores do Município de Nova Aliança do Ivaí, Estado do
Paraná:
a)
Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;
b)
Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c)
No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
d)
Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos;
e)
Possuir os requisitos indicados no Anexo I para o emprego ao qual se candidatou;
f)
Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a contratação no emprego
público;
g)
Não estar ocupando cargo ou emprego na administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nem ser empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, salvo os casos
de acumulação expressas em lei;
h)
Cumprir as determinações deste edital, ter sido aprovado no presente Teste Seletivo Simplificado e ser
considerado apto após submeter-se aos exames médicos exigidos para a contratação.

LEIA-SE:
4.1

São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores do Município de Nova Aliança do Ivaí, Estado do
Paraná:
a)
Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;
b)
Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c)
No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
d)
Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos;
e)
Possuir os requisitos indicados no Anexo I para o emprego ao qual se candidatou;
f)
Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a contratação no emprego
público;
g)
Não estar ocupando cargo ou emprego na administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nem ser empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, salvo os casos
de acumulação expressas em lei;
h)
Residir na área da comunidade em que for atuar, desde a data da publicação deste edital;
i)
Cumprir as determinações deste edital, ter sido aprovado no presente Teste Seletivo Simplificado e ser
considerado apto após submeter-se aos exames médicos exigidos para a contratação.
Fica ACRESCIDO no item 18.4 do Edital de abertura do Teste Seletivo Simplificado nº 003/2019, a descrição da
alínea “k”, passando a conter a seguinte disposição:

II.
ONDE SE LÊ:
18.4

Para contratação e ingresso no emprego público, o candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital,
deverá apresentar os seguintes documentos:
a)
Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
b)
Prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
c)
Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino;
d)
Cópia do documento de Identificação;
e)
Cópia do Cartão do CPF;
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Cópia do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do emprego;
Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for requisito
do emprego;
02 (duas) fotografias 3X4 recentes;
Cópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
Certidão Negativa Criminal, expedida pela Comarca onde reside;
Cópia do comprovante de residência;
Número do PIS/PASEP;
Outros documentos listados no momento do ato convocatório.
O candidato poderá optar uma única vez pelo final de lista, devendo preencher formulário próprio a ser
requisitado no Departamento de Recursos humanos e protocolar impreterivelmente até o dia anterior ao
exame admissional. Após o exame, não serão aceitos pedidos de final de lista.

LEIA-SE:
18.4

Para contratação e ingresso no emprego público, o candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital,
deverá apresentar os seguintes documentos:
a)
Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
b)
Prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
c)
Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino;
d)
Cópia do documento de Identificação;
e)
Cópia do Cartão do CPF;
f)
Cópia do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do emprego;
g)
Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for requisito
do emprego;
h)
02 (duas) fotografias 3X4 recentes;
i)
Cópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
j)
Certidão Negativa Criminal, expedida pela Comarca onde reside;
k)
Cópia do comprovante de residência, que comprove a residência na área da comunidade em que for atuar,
desde a data da publicação deste edital;
l)
Número do PIS/PASEP;
m)
Outros documentos listados no momento do ato convocatório.
n)
O candidato poderá optar uma única vez pelo final de lista, devendo preencher formulário próprio a ser
requisitado no Departamento de Recursos humanos e protocolar impreterivelmente até o dia anterior ao
exame admissional. Após o exame, não serão aceitos pedidos de final de lista.

Art.2º Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Aliança do Ivaí, 24 de abril de 2019.
Adir Schmitz
Prefeito do Município
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