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O PERIGO NO USO INADEQUADO DAS MOCHILAS - A volta às aulas já ocorre em 
todas as escolas e os alunos e pais precisam ficar atentos ao peso e a forma cor-
reta de usar as mochilas. Fisioterapeuta faz alerta e dá algumas dicas. Página A4

ONDE DESCARTAR LIVROS USADOS? - Você que possui muitos livros em casa e quer 
se desfazer deles, saiba como destiná-los corretamente em Umuarama. Vera Lúcia (foto) 
da Fundação Cultural diz que alguns livros são recebidos pela biblioteca. Página B1  

A semana que passou marcou a volta às aulas na rede municipal de Cruzeiro do Oeste e a Pre-
feitura aproveitou para desenvolver uma série de ações com os estudantes. Município é um dos 
que convivem com a epidemia de dengue, apesar das ações intensas de combate. Prefeita Helena 
Bertoco diz que novas ações serão desenvolvidas. Página A7 

EM BUSCA DE APOIO - O atleta 
umuaramense de Jiu-Jitsu, Wesl-
ley Ricardo, coleciona vitórias e 
pode se destacar no Brasileiro, 
mas depende de apoio financeiro 
para ir mais longe. Página A5 

Umuarama e várias cidades da região 
já enfrentam epidemia de dengue e 
alto índice de infestação pelo mosquito 
transmissor. Para reverter a situação, o 
presidente do Cisa/Amerios e prefeito 
de Alto Piquiri, Luiz Carlos Cardoso, está 
convocando prefeitos, vereadores, em-
presários e outros moradores para ações 
mais rigorosas contra quem mantém 
focos do mosquito no quintal de casa. 
Ele diz que a responsabilidade é de todos 
e se nada for feito vai morrer muita gente 
de dengue. Ministério Público também 
deve agir contra infratores. Página A2

Página A3

UMUARAMA 

Vai começar a 
revitalização 
do Bosque
dos Xetá 

O importante pulmão verde 
de Umuarama vai receber em 
torno de R$ 3 milhões de inves-
timentos. É o bosque Xetá que 
será revitalizado. Primeiro será 
recuperada a galeria pluvial e 
a ordem de serviço foi dada 
anteontem pelo prefeito Celso 
Pozzobom. Veja o que mais 
será feito no local. 
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EM UMUARAMA

Construção 
civil começa 
2020 acima
da média 
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FURTOS 

Donos de Biz 
precisam 

redobrar os 
cuidados
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ALERTA

Infectologista 
prevê pandemia 
de coronavírus
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ESPORTES

Brasil Sub-23 
decide vaga 

contra a 
Argentina 

Todos os municípios da região são 
intimados à guerra contra a dengue

CISA AMERIOS

ESPORTES

Cruzeiro do Oeste dá exemplo 
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O RISCO É GRANDE

Presidente do Cisa-Amerios convoca 
municípios a travarem guerra contra a dengue

Umuarama - “A dengue está se tornando uma epidemia 
na nossa região. É necessário travar uma guerra contra esse 
mosquito e utilizar todas os recursos necessários para barrar o 
avanço da doença. É um momento para nos unirmos, cidadãos 
e poder público”, disse o presidente do Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde – Cisa-Amerios 12ª R.S. e da Associação dos 
Consórcios Intermunicipais de Saúde do Paraná – Acispar, 
prefeito de Alto Piquri, Luis Carlos Borges Cardoso, em en-
contro com prefeitos dos municípios consorciados ao Cisa, na 
última sexta-feira (7), em Umuarama.

Alguns municípios da região que estão em si-
tuação de alerta podem entrar para a lista de cida-
des em epidemia de dengue já na próxima semana.
Segundo o último boletim epidemiológico, divulgado nesta 
semana pela Sesa, são 14.697 casos confirmados da doença 
no Paraná, representando um aumento de mais de 35% em 
comparação ao informativo anterior. Até a semana passada 
eram 50 municípios em epidemia, entre eles, Douradina aqui 
na região. Como a doença avança rapidamente, a direção da 
12ª Regional de Saúde estima que os números sejam ainda 
maiores no próximo boletim.

“Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Altonia, Xambrê, Nova 
Olimpia e Brasilândia, que estão que estão em situação de 
alerta, podem entrar para lista dos municípios em epidemia já 
no próximo boletim da SESA”, diz a chefe da 12ª Regional de 
Saúde, enfermeira Viviane Herreira. 

A incidência de dengue hemorrágica, ou dengue com agravo, 
também aumentou. Segundo as autoridades de saúde, o vírus 
está mais forte, promovendo eventos mais graves da doença 
e aumentando o risco de morte. O mosquito também tem se 
mostrado cada vez mais resistente aos inseticidas.

Para Viviane, a melhor forma de combate é eliminar os 
criadouros. “Temos que impedir que ele se reproduza. Só assim 
conteremos de fato a doença”, disse.

O Governo do Estado do Paraná, através da Casa Civil e 
da Secretaria de Estado da Saúde criou comitês regionais de 
combate a dengue, com a participação de todas as secretarias 
municipais de saúde, secretarias de educação, Detran, Secre-
taria de Justiça, entre outros, para dar apoio às ações contra 
a dengue.  

RESPONSABILIDADE DE TODOS
“A doença está se aproximando de nós e são necessárias 

ações pontuais e o uso de todos os dispositivos legais disponí-
veis. O mosquito da dengue é um inimigo poderoso que precisa 
ser combatido com vigor”, destacou o presidente do Cisa-Ame-
rios. Cardoso reforça o papel do cidadão no combate a dengue. 
“Nós gestores estamos fazendo a nossa parte, com campanhas 
de conscientização, mutirões de limpeza, fiscalização dos 
imóveis, aplicação de inseticida. Porém, a responsabilidade é 
primordialmente do cidadão. Se a população não se conscien-
tizar, vamos perder essa guerra”, alerta.

 Ter criadouros do mosquito da dengue é crime previsto em 
Lei, com pena de multa e prisão, conforme o artigo 268 do Código 
Penal (Infringir determinação do poder público, destinada a 
impedir introdução ou propagação de doença contagiosa). Ao 
final do processo, a pena pode ser detenção de um mês a um 
ano e multa. 

O Ministério Público endossa as medidas punitivas. Diante 
o aumento no número de casos confirmados de dengue nas 

últimas semanas e do risco da região de Umuarama enfrentar 
novamente uma epidemia da doença, o promotor Marcos An-
tônio de Souza, responsável pela área de Saúde da comarca 
de Umuarama orienta sobre as medidas legais que podem ser 
empregadas no combate a dengue. Outras comarcas também 
estão adotando medidas similares e o combate a dengue ganha 
o reforço de autoridades, como Guardas Municipais e a Polícia 
Militar.  De acordo com a Lei,”a pena é aumentada de um terço, 
se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão 
de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro”. A omissão 
de notificação da doença também é crime e está prevista no 
mesmo artigo. 

O Ministério Público do Paraná deve ser comunicado quando 
houver descumprimento da Lei para análise das medidas cabí-
veis nas esferas cível e criminal. Nos casos de imóveis abando-
nados ou fechados, sem proprietário conhecido, os profissionais 
da vigilância sanitária ou os agentes comunitários de saúde 
deverão realizar o ingresso forçado no local para adoção das 
medidas sanitárias de prevenção ao vetor da dengue.

MÃO NA MASSA
Cardoso convoca os setores da sociedade, clubes de serviços, 

igrejas e grupos de voluntários para se unirem ao poder público 
na batalha contra a dengue. “Tem que haver o enfrentamento. 
O cidadão não pode ficar de braços cruzados esperando as 
prefeituras agirem. É preciso por a mão na massa, sair a campo 
e destruir os criadouros. Estamos conversando com as pessoas 
nas igrejas, clubes do Rotary e Maçonaria e convocando volun-
tários. Não podemos ser vencidos por um mosquito”, enfatizou.

CISA LANÇA CAMPANHA DE IMPACTO
O Cisa-Amerios está preparando uma campanha educativa 

de impacto para alertar a população. “As pessoas precisam 
ter consciência da gravidade desta doença e da responsa-
bilidade de cada um no seu enfrentamento”, disse Cardoso.
A campanha publicitária de cunho educativo será veiculada nos 
meios impresso e digital e irá destacar os malefícios da dengue 
para a saúde, medidas preventivas e alertar sobre as consequ-
ências cíveis e criminais para quem não combater o mosquito. 
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 •Prefeito Cardoso faz alerta aos secretários de Saúde da região de 
Umuarama 

Nesta última sexta-feira participamos do evento 
promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
que ocorreu na Prefeitura do Município de Umuarama. 
Na ocasião tivemos a oportunidade de ouvir o Presidente 
do TCE-PR - Nestor Baptista -, e o Procurador-geral do 
Ministério Público junto ao TCE-PR – Flávio de Azambu-
ja Berti -,  apresentarem o Plano Anual de Fiscalização 
de 2020, que prevê a realização de fiscalizações presen-
ciais em todas as regiões do Paraná. 

Uma das conclusões do encontro foi que os Mu-
nicípios devem se modernizarem e reduzirem suas 
disparidades para aumentar sua eficiência. Um caminho 
para diminuir rapidamente as diferenças é aplicar 
bons exemplos que já existem, como por exemplo, o 
investimento em sistemas de monitoramento, controle 
e qualificação de políticas públicas, representando  
medida irremediável para o ganho de eficiência.

Assim como ocorre no setor privado, a parte que cabe 
às instituições públicas no processo de modernização 
é significativa nas frentes que afetam diretamente a 
economia. Afinal, as instituições são as responsáveis 
por criar arcabouços legais que favoreçam o desen-
volvimento. “Isso é ainda mais importante num país 
em que o Estado administra o equivalente a 40% da 
riqueza produzida”, disse o economista Dani Rodrik, 
professor do Instituto de Estudos Avançados, com sede 
em Princeton, nos Estados Unidos. 

De um modo geral, temos um ambiente de negócios 
antiquado, que não permite aos empresários fazerem 
investimentos necessários para o país evoluir. Como 
exemplo, segundo o Pesquisas do Conselho Nacional de 
Justiça, o tempo médio de tramitação dos processos de 
execuções fiscais é de quase dez anos. Outro problema 
notório é a ineficiência na execução de obras públicas e 
as sucessivas paralisações em razão de ordem judiciais 
ou administrativas pelos órgãos de controle.

Em um artigo passado, comentei sobre uma pesquisa 
realizada pela Escola de Economia de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas que constatou que de 3.359 
Municípios do país apenas 95 deles, ou seja, 2,82 % do 
total, foram considerados eficientes na gestão pública. 

É preciso ter em mente que, o resultado de uma 
gestão pública eficiente no âmbito do Município traduz-

se em benefícios para toda a coletividade, pois permite 
a incrementação de uma faixa importante da receita 
municipal, o que poderá auxiliar na efetivação das 
políticas públicas sociais. Municípios que investiram 
na capacitação de seus funcionários viram a sua fonte 
principal de receita, os impostos, aumentarem numa 
escala vertiginosa. Para que isto aconteça, é preciso 
que a gestão pública e a arrecadação tributária sejam 
pautadas numa atuação correta dos agentes públicos, 
evitando nulidades e responsabilidades por falhas na 
fiscalização, realização e procedimentos de licitações e 
lançamentos tributários, o que pode gerar um impacto 
significativo nas finanças do Poder Público.

É uma necessidade que as Administrações Públicas, 
em especial as municipais, aprimorem suas formas de 
monitorar a atuação de seus agentes, elaborando um 
planejamento de ação e qualificando os protagonistas 
da ação pública, a fim de que estes possam atuar com 
maior eficiência a fim de reduzir as irregularidades, 
evitar fraudes e combater a informalidade.

Em épocas de crise não nos restam opções mágicas, 
temos mesmo que cortar custos e aumentar a receita. 
O que nos leva a seguinte pergunta: como fazer isso? 

No caso de Municípios, duas políticas poderão 
ser adotadas, aumento de impostos e/ ou incremento 
das receitas já existentes. Na segunda opção, mais 
conveniente para todos, muito tem que se investir em 
treinamento e em bons sistemas, sendo que tudo que 
é cobrado sem o devido respaldo, acaba não dando o 
retorno que poderia se alcançar.

Em linhas gerais, as municipalidades estão enfren-
tando um cenário em que o aumento de receitas é uma 
necessidade irremediável, os governantes não poderão 
se arriscar em medidas extremas ou antipopulares, 
como o aumento desmedido de tributos. Assim, o cami-
nho seguro é modernizar os sistemas administrativos 
municipais. 

Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado 
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com
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 •Por Helton Kramer Lustoza
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Infectologista vê grandes 
chances de pandemia do 
coronavírus
nos próximos meses

Rio, (AE) - Infectologista da Universidade Federal 
do Rio (UFRJ), Edimilson Migowski acredita que a 
chance de enfrentarmos uma pandemia do novo coro-
navírus nos próximos meses é “muito grande”. Para 
ele, hoje diretor do Instituto de Pediatria da UFRJ, 
o ideal para o país é impedir ou, ao menos, retardar 
ao máximo, a entrada do vírus no Brasil. Até agora, 
nenhum caso da doença foi registrado no País.

Migowski recomenda a vacinação maciça contra a 
gripe comum, “para não sobrecarregar o sistema de 
saúde”, que tem poucos leitos com isolamento apro-
priado disponíveis no caso de uma epidemia. Ainda 
assim, o ex-coordenador de vigilância sanitária do 
Estado e ex-presidente do Instituto Vital Brazil con-
segue ver um lado positivo na crise. “Se os brasileiros 
redobrarem os cuidados com a higiene das mãos, 
a exemplo do que ocorreu em 2009 e 2010, vamos 
reduzir muitas outras doenças infecciosas”, disse.

Pergunta- Até agora, as únicas ações para deter o 
avanço do novo coronavírus são a quarentena, o isolamen-
to dos doentes e as medidas simples de higiene, como 
lavar mais as mãos ou usar máscaras. Até que ponto tais 
medidas são eficazes?

Resposta - Realmente, até este momento, as 
medidas que podem ser adotadas na prevenção 
dessa doença infecciosa são a boa higiene das mãos, 
manter distância de 1,5 metro a 2 metros das pessoas 
infectadas ou que apresentem algum tipo de infecção 
respiratória, principalmente se forem provenientes de 
alguma região de risco. Outra medida é que as pes-
soas que apresentam problemas respiratórios usem 
a máscara. As pessoas saudáveis só devem usar a 
máscara se estiverem convivendo com as infectadas.

Pergunta - Numa entrevista anterior, o senhor falou 
que na última pandemia enfrentada pelo mundo, de 
influenza H1N1, entre 2009 e 2010, a insistência global 
na mensagem sobre “lavar as mãos com mais frequência” 
acabou reduzindo a incidência de várias outras doenças 
infecciosas. A atenção redobrada com medidas simples 
poderia ser um aspecto positivo da mobilização mundial?

Resposta: Sim. De toda crise, podemos tirar algu-
mas lições. Neste momento, a exemplo do que ocorreu 
entre 2009 e 2010, se os brasileiros redobrarem a 
atenção com a higiene das mãos, usarem álcool a 70% 
e lavarem as mãos com água e sabão várias vezes por 
dia, evitarem colocar as mãos não higienizadas nos 
olhos, na boca e no nariz; isso certamente vai reduzir 
bastante a incidência de diversas doenças infecciosas, 
como conjuntivite, gripe, resfriado, gastroenterite. 
Várias doenças podem ser evitadas de forma eficiente 
apenas com o cuidado redobrado com a higiene das 
mãos.

Pergunta - O Brasil optou por trazer os cidadãos que 
estavam em Wuhan, epicentro da epidemia na China, e 
os deixar isolados por 18 dias  O senhor acha que essa 
quarentena é realmente necessária?

Resposta  - Acho prudente manter o grupo em 
quarentena por pelo menos duas semanas. A qua-
rentena evita que o vírus circule entre nós. E quanto 
menor a circulação, melhor para todos nós. Outro 
detalhe importante é que essas pessoas estão vindo de 
lugares diferentes de Wuhan. Então, minha proposta 
é que elas fiquem isoladas delas mesmas. Quer dizer, 
que cada família fique em um local reservado e não 
tenha contato direto com outras. Porque se um desses 
brasileiros desenvolver a doença não vai submeter os 
outros ao mesmo risco.

Pergunta - Em sua opinião, quais as chances de o novo 
coronavírus se transformar numa pandemia mundial?

Resposta - A chance de termos algo mundial é 
muito grande. É uma doença de transmissão respi-
ratória, contagiosa entre as pessoas, um vírus para 
o qual 100% da população mundial é vulnerável. O 
potencial para uma pandemia é grande

Pergunta - Há alguma lição positiva que se possa tirar 
desse episódio?

Resposta - Sim, a importância da higienização 
das mãos e de pessoas saudáveis manterem uma 
distância de 1,5 metro a 2 metros das enfermas. Seja 
o vírus que for. Um resfriado leve numa pessoa pode 
causar um quadro bem mais grave em uma outra, 
mais idosa. Uma outra lição importante é a do uso 
da máscara pelas pessoas que apresentem algum 
quadro infeccioso. Essas são lições que certamente 
poderemos levar para outras epidemias, sobretudo 
de vírus respiratórios.

ENTREVISTA
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O secretário municipal de Obras, Planeja-
mento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, 
Isamu Oshima, explicou que um gradil será 
implantado na parte interna da pista de cami-
nhada, que margeia as avenidas Governador 
Parigot de Souza e Presidente Castelo Branco. 
“Aquele trecho da pista será recuperado e 
ampliado, com um percurso completo pela 
parte mais externa da mata, urbanizada e 
com iluminação, para garantir segurança aos 
frequentadores”, informou. Além da nova pista 
– que não vai mais cortar o interior do bosque 
–, a revitalização será estendida à Sala Aré de 
educação ambiental, que deve ganhar uma nova 
concepção arquitetônica e funcional (em fase de 
projeto), e à restauração das obras do artista 
Utrabo, que retratam um pouco da cultura do 
povo xetá na grande estátua do índio e nas 
esculturas metálicas da fonte, construída na 
entrada do bosque.

O QUE SERÁ FEITO?

editoria@ilustrado.com.br
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Canal de drenagem é primeiro passo
para revitalização do Bosque dos Xetá

Umuarama - A situação 
do Bosque dos Xetá come-
çou a mudar para melhor. 
A Prefeitura iniciou al-
guns serviços preparando 
o local para uma grande 
revitalização que será rea-
liza nos próximos meses, 
com um investimento total 
estimado em R$ 3 milhões, 
conforme anunciou o pre-
feito Celso Pozzobom. De-
pois da remoção das telas 
e demolição da cobertura 
da Sala Aré, na última 
sexta-feira, 7, o prefeito 
deu mais um importante 
passo para o projeto, com 
a autorização das obras 
de recuperação da drena-
gem pluvial no interior do 
bosque.

O serviço estrutural é 
necessário para que as ou-
tras melhorias possam ser 
implantadas na sequência. 
Pozzobom recebeu o depu-
tado estadual e secretário 
de Estado do Desenvolvi-
mento Sustentável, Már-
cio Nunes, o vice-prefeito 
Hermes Pimentel da Silva, 
secretários municipais, li-
deranças do setor ambien-
tal e os vereadores Júnior 
Ceranto, Newton Soares, 
Maria Ornelas, Toninho 
Comparsi e o presidente 
da Câmara, Noel do Pão, 
para assinar ordem de 
serviço que prevê o inves-
timento de R$ 1 milhão 
140 mil.

Umuarama - Aos profis-
sionais que estão em busca 
de crescer na carreira pro-
fissional, a Universidade 
Paranaense oferece exce-
lentes opções em cursos de 
pós-graduação; são mais 
de cem, distribuídos em 
todas as áreas do conhe-
cimento. Na modalidade 
stricto sensu, o programa 
de mestrado e doutorado 
em Biotecnologia Aplicada 
à Agricultura é uma das 
opções [as demais são na 
área de Direito, Ciência 
Animal e Plantas Medici-
nais], que atrai atenção 
pela excelente qualidade 
do seu projeto pedagógico, 
da sua infraestrutura labo-
ratorial e do corpo docente. 

O prazo de inscrição 
segue até o final deste mês. 
São, neste ano, 26 vagas 
– 16 no mestrado e 10 no 
doutorado. As aulas e ati-
vidades de pesquisa se con-
centram no Câmpus-Sede 
da Unipar, em Umuarama. 
Em sua bem-sucedida traje-
tória de 14 anos investindo 
na produção de novos co-

nhecimentos científicos, o 
programa já diplomou 109 
mestres e 12 doutores [o 
doutorado tem seis anos]. 
Recomendado pela Capes 

(Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior) com conceito 
‘muito bom’ [4, na escala de 
0 a 5 do Ministério da Edu-

cação], o programa tem por 
objetivo formar professores 
e pesquisadores e capacitar 
profissionais para atuar na 
cadeia produtiva agrícola 

e agroindustrial. “A base 
dos nossos estudos é a 
biotecnologia, com uso de 
biomoléculas, manipulação 
DNA e cultivo de micro-or-

ganismos e plantas”, expli-
ca o coordenador, professor 
Nelson Colauto. Segundo 
ele, o conhecimento em 
biotecnologia é fundamen-
tal para o entendimento 
dos avanços básicos da 
ciência. [No site da Unipar 
estão todas as informações 
detalhadas.]

Linhas de pesquisa
O programa de mestrado 

e doutorado em Biotecnolo-
gia aplicada à Agricultura 
da Unipar segue três linhas 
de pesquisa: Biotecnologia 
aplicada à microbiologia 
agrícola; Biotecnologia 
aplicada ao melhoramento 
vegetal; e Desenvolvimento 
de produtos e processos e 
caracterização e preserva-
ção de material biológico 
na biotecnologia agrária. 
O corpo docente é formado 
por doutores e pós-douto-
res em agronomia, biologia 
celular, engenharia quí-
mica, genética e ecologia; 
muitos têm no currículo 
experiência internacional 
[em países da Europa, Ásia 
e América do Norte]. 

Inscrições abertas para mestrado e doutorado
em Biotecnologia Aplicada à Agricultura na Unipar

Com esses recursos, 
a Prefeitura contratou a 
empresa que vai implantar 
um canal de drenagem 
trapezoidal em concreto 
armado, iniciado próximo 
ao cruzamento da Av. Pa-
rigot de Souza com a Pre-
sidente Castelo Branco, 

com extensão de 115,00 m 
e largura variável (6,00 m 
na base e 8,88 m no topo, 
com 2,5 m de altura). O 
contrato também prevê a 
execução de mais 84 m de 
galerias pluviais com tubo 
1,20m para captação de 
águas na Av. Presidente 
Castelo Branco, próximo 
à Sala Aré, e ligação desta 
rede com o canal de dre-
nagem.

A obra será custeada 
com recursos do Contrato 
de Financiamento à In-
fraestrutura e ao Sanea-
mento (Fisina) graças ao 
apoio da base aliada do 
prefeito na Câmara. “A 
aprovação desse convê-
nio entre o município e o 
governo federal, por meio 
da Caixa Econômica, foi 
fundamental para uma sé-
rie de obras estruturantes 
que estamos realizando 
na cidade. Por isso, temos 
que agradecer aos nossos 
vereadores pela confiança 
e coragem de enfrentar as 
opiniões contrárias e nos 
apoiar. Os benefícios atin-
gem praticamente todas 

Prefeito Pozzobom, secretário Márcio Nunes, vereadores e outras autoridades mostram a ordem de serviço para a obra 

as regiões de Umuarama”, 
disse o prefeito Celso Po-
zzobom.

Ao agradecer as pre-
senças, o prefeito lembrou 

que no início da atual ges-
tão a situação do bosque 
era de abandono total. 
“Tivemos duas mortes em 
poucos dias e no passado 

um histórico de muitos 
prejuízos com erosões 
nesta região. Mas agora 
a realidade mudou e as 
melhorias que vamos im-
plantar tornarão o bosque 
seguro e agradável para 
a população. As galerias 
serão reforçadas para 
eliminar o alagamento na 
baixada da Castelo Branco 
e o canal vai acabar com o 
foco de erosão. Depois 
faremos as benfeitorias e 
Umuarama terá de volta 
o seu cartão postal mais 
reconhecido”, completou 
Pozzobom.

O vereador Toninho 
Comparsi falou em nome 
da Câmara, o secretário 
Mário Nunes relatou as 
conquistas que importan-
tes que Umuarama teve 
nos últimos anos e o dire-
tor de Obras da Prefeitura, 
Nélio Guazzelli, disse que 
a obra será fiscalizada 
para ter qualidade e o 
menor impacto ambien-
tal possível. O diretor de 
Meio Ambiente, Matheus 
Michelan Batista, disse 
que haverá supressão de 
espécies exóticas e plantio 
de grande quantidade de 
mudas de árvores nati-
vas, dentro do plano de 
manejo. 

Ordem de serviço é assinada pelo prefeito Celso Pozzobom entre outras autoridades

Turma de mestrandos e doutorandos no laboratório de biotecnologia da Unipar: com conceito ‘muito bom’ do MEC, programa 
tem 14 anos de trajetória bem-sucedida
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Umuarama - O excesso 
de peso nas mochilas esco-
lares e o esforço repetitivo 
na infância e adolescência 
ocasionam 70% dos pro-
blemas de coluna na fase 
adulta, de acordo com a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Segundo a 
fisioterapeuta Aline Roco 
Piffer, o problema não é só 
o peso do material escolar, 
mas a forma como os alu-
nos carregam as mochilas.

A fisioterapeuta expli-
cou que as mochilas aca-
bam sendo mais pesadas no 
início do ano, pois os alunos 
ainda não estão acostuma-
dos com a grade diária de 
matérias, principalmente 
os estudantes que saem do 
5º ano para o 6º ano. Em 
números, segundo espe-
cialistas, o peso é sempre 
calculado em relação ao 
peso da criança. O que se 
recomenda é que o peso 
máximo para cada criança 
seja 10% do peso corporal.

“Quanto mais peso na 
mochila, mais sobrecarga 
na coluna. Quando uma car-
ga é superior a capacidade 
de sustentação dos grupos 
musculares, ocorre a sobre-
carga da coluna. Isso pode 
levar a uma simples dor 
até um desvio de coluna, 
principalmente se houver 
um histórico familiar”, ex-
plicou Aline Piffer. 

Além do peso, outra si-
tuação que proporciona 
problemas para a coluna e 
a forma de utilizar a mochi-
la. Segundo a entrevistada, 
a mochila tem que ficar 
sempre o mais alto possível 
e justa nas costas. 

Os problemas
De acordo com a fisio-

terapeuta, ao carregar as 
mochilas de forma errada 
e com excesso de peso, as 
crianças e adolescentes 
são candidatos a sofrer 
de problemas na coluna, 
pois durante essa fase as 
crianças ainda estão em de-
senvolvimento. “A repetição 
do mau uso pode acarretar 
de uma simples dor muscu-

lar a um desvio de ombro, 
desvio da coluna, escoliose, 
hipercifose, hiperlordose 
lombar entre outras situa-
ções”, ressaltou.  

Vilões da coluna
Dados recentes de pes-

quisas acadêmicas mos-
tram que não é só o uso 

incorreto da mochila o vilão 
dos problemas nas colunas 
das crianças e adolescen-
tes, mas também, o uso de 
aparelhos eletrônicos. O 
que se sabe é que a inci-
dência de dor nas costas 
de crianças está se asseme-
lhando à da dor nas costas 
dos adultos. Em seis a sete 

crianças em cada dez, es-
sas dores têm uma chance 
de cronificação por falta de 
orientação e pela falta de 
cuidados com a coluna em 
termos de peso.

“Muitos pais chegam nos 
consultórios culpados por 
não terem percebido o pro-
blema, mas última mente 

os adolescentes não ficam 
mais sem roupa na presen-
ça dos pais e um pequeno 
desvio acaba passando 
desapercebido. Mas, como 
qualquer outra patologia o 
tratamento deve começar 
o mais cedo possível para 
um resultado satisfatório”, 
alertou a fisioterapeuta 
Aline. 

Sugestões
Para ajudar pais, res-

ponsáveis e as próprias 
crianças e jovens Aline 
explicou que ao organizar 
a mochila o peso deve ser 
distribuído. “Os materiais 
mais pesados precisam es-
tar mais próximos ao corpo 
e, havendo bolsos laterais, 
distribua uniformemente 
os objetos para equilibrar 
o peso”, disse. Outra reco-
mendação é que as crianças 
separem os itens neces-
sários para a aula do dia 
seguinte na véspera. 

Aula no Colégio Tempo Integral Hilda Kamal começa a partir do dia 10 de fevereiro
Umuarama - Os alunos 

da escola Hilda Kamal, 
agora Educação em Tem-
po Integral (ETI), devem 
ficar atentos as datas de 
início as aulas. Conforme 
a diretoria, do 6º e 7º ano o 

retorno as aulas será neste 
dia 10 (segunda-feira). Do 
8º a 9º do ensino funda-
mental e 2º ano do ensino 
médio iniciam no dia 12 e 
3º ano as aulas começam 
no dia 13.

As escolas em tempo 
integral funcionarão em 
turno único. São nove au-
las por dia, com uma hora 
de almoço e dois intervalos 
de 15 minutos, totalizan-
do nove horas diárias de 

atividades e 45 horas se-
manais.

O protagonismo juvenil 
e o Projeto de Vida dos 
estudantes compõem o 
eixo central do modelo 
pedagógico das escolas de 

ETI. O objetivo é orientar 
o adolescente para desco-
brir aonde ele quer chegar 
e, assim, ajudá-lo nessa 
jornada. Serão fomentados 
Clubes de Protagonismo, 
desenvolvidos pelos pró-

prios estudantes para que 
eles possam explorar em 
conjunto os seus interes-
ses. Os professores tam-
bém serão incentivados 
a ocupar um espaço de 
mentoria.

 IPREVENÇÃO

Alunos precisam ficar atentos ao peso
e forma de usar as mochilas escolares

editoria@ilustrado.com.br
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A melhor forma de usar a mochila é organizar o material de 
forma que o peso seja distribuído

Segundo a fisioterapeuta Aline Roco Piffer, o problema não é só o peso do material escolar, 
mas a forma como os alunos carregam as mochilas Em relação a tratamentos, Aline explicou 

que os pais devem buscar um ortopedista para 
avaliação clínica e radiológica, e posteriormen-
te o profissional encaminha o paciente para o 
fisioterapeuta. “Dentro dos tratamentos pode-
mos ter a fisioterapia clássica, o Pilates e o RPG. 
Em um caso mais avançado de problema na 
coluna cai no RPG, mas de uma forma geral, o 
tratamento é o alongamento, o fortalecimento e 
a correção da postura. Porém isso vai depender 
da necessidade de cada indivíduo”, finalizou a 
entrevistada. 

TRATAMENTO

/// UMUARAMA
Praça Mascarenhas, 4282

(44) 3621-2865
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 IFAÇA SUA PARTE

De olho no Brasileiro de Jiu-jitsu, 
atleta de Umuarama busca apoio financeiro
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NOTÍCIAS DAUNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Bolsa Enem 100% - 100% de 
desconto no primeiro ano e 50% a 
partir do segundo ano para os cursos 
presenciais [exceto Medicina]. Podem 
participar candidatos com pontuação 
igual ou superior a 850 pontos no Enem.

Bolsa Enem 50% - 50% para os cursos 
presenciais [exceto Medicina]. Podem 
participar candidatos com pontuação 
superior a 450 pontos no Enem. 

Bolsa Transferência - 30% para 
candidatos de outras IES que virem 
estudar na Unipar em cursos presenciais 
[exceto Medicina].

Bolsa Indique um Amigo - 10% para 
veteranos de cursos presenciais [exceto 
Medicina] que indicar um novo aluno 
para ingressar em curso presencial. 

Bolsa Presencial para Ex-aluno - 50% 
para cursos presenciais [exceto Medicina] 
e 30% para o curso de Odontologia.

Bolsa Semipresencial e EAD 
para Ex-Aluno - 20% para os cursos 
semipresenciais e a distância. 

Bolsa Presencial para efetivos de 
Órgãos de Segurança - 50% para cursos 
presenciais [exceto Medicina] e 30% 
para o curso de Odontologia. Oferecido 
para Polícia Militar, Civil e Federal, 
Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de 
Bombeiros e Agentes Penitenciários.

Bolsa para Portador de Diploma de 
Outras Instituições - 20% para todos os 
cursos presenciais, semipresenciais e a 
distância [exceto Medicina]. 

Bolsa Familiar - 10% para familiares 
de alunos da Unipar, em cursos 
presenciais, semipresenciais e a distância 
[exceto Medicina e Odontologia].

Bolsa para Pessoas acima de 55 
Anos - Bolsa de 50% para pessoas 
com idade acima de 55 anos, ofertada 
para todos os cursos presenciais e 
semipresenciais - exceto Medicina e 
Odontologia.

Bolsa para Empresas - Bolsa de 10% 
para cada aluno de empresa interessada 
em efetuar pagamento para grupos de 
dez ou mais empregados.

Por que devemos continuar os estudos? 
Por que investir em uma carreira? Simples, 
porque a formação acadêmica é a porta 
de entrada para um bom emprego e um 
bom emprego só se consegue com boa 

formação; nessa hora, um diploma na mão 
e muitos conhecimentos na bagagem 

farão toda a diferença. Também porque, 
em tempos de crise, as empresas ficam 
mais exigentes, o que é importante para 

minimizar erros e custos desnecessários e, 
neste processo, precisa de colaboradores 

mais competentes. E, acima de tudo: 
porque a dedicação aos estudos e a 
assimilação de novos conhecimentos 

ampliam seus horizontes: quanto mais você 
sabe do mundo, melhor você vive nele.

Estude! Não pare. Por quê?

SAIBA MAIS EM VESTIBULAR.UNIPAR.BR/BOLSAS

BOLSAS E SEUS CRITÉRIOS Se você começar já um curso superior, 
daqui a três, quatro ou cinco anos 

terá um diploma. Não começando, não 
terá. Para quem concorda com esta 
lógica, e quer muito esse diploma, a 
Unipar está dando uma força, com seu 
Programa de Bolsas lançado neste início 
de ano. 
O Programa de Bolsas da Unipar 
contempla todos os cursos de graduação 
[exceto Medicina] oferecidos pela 
Instituição. São onze opções de Bolsas: 
tem para alunos ingressantes, ex-alunos, 
amigos de alunos que já estudam na 
Unipar e também para familiares. 
Usando a nota do Enem ou o histórico 
escolar, o interessado pode concorrer 
às vagas remanescentes do último 
vestibular. As inscrições estão abertas.
A Bolsa que está chamando mais 
atenção é a que oferece 100% de 
desconto, no primeiro ano, e 50%, a 
partir do segundo, para candidatos 
com pontuação igual ou superior a 850 
pontos no Enem (exceto Medicina). E 
quem tem pontuação a partir de 450 
ganha 50%.
Profissionais que trabalham em órgãos 
de segurança também são agraciados, 
assim como pessoas com mais de 55 
anos de idade que pretendem retornar 
aos estudos ou, se não têm curso 
superior, realizar o sonho de conquistar 
o diploma.
O Programa da Unipar está oferecendo 
descontos também para transferência, 
ou seja, para quem estuda em outra 
instituição que pretende vir para 
a Unipar, para o acadêmico que 
indicar um amigo e para familiares de 
acadêmicos da Unipar, entre outros.

Unipar incentiva formação profissional com Programa de Bolsas
ESTUDAR É PRECISO!

Com diploma na mão, o 
caminho para uma carreira 
promissora torna-se mais fácil

Umuarama – Com 
apenas 19 anos, Wesl-
ley Ricardo é uma das 
revelações do Jiu-jitsu 
umuaramense e vem 
colecionando vitórias. 
Mas para continuar 
trilhando o caminho do 
esporte, o atleta precisa 
da ajuda dos umuara-
menses. Hoje Weslley 
encontra dificuldades 
para conseguir pagar 
inscrições dos campeo-
natos, custo de viagens 
e estádias.

A última vitória do 
umuaramense lutador 
foi no início deste mês 
em Florianópolis no Sul
-Brasileiro de Jiu-jitsu, 
onde foi campeão em 
sua categoria no sem 
quimono e segundo lu-
gar no absoluto sem 
quimono. “Foram lutas 
difíceis, mas obtive um 
bom resultado. Venho 
treinando pesado e com 
apoio da educadora fí-
sica Patricia Piffer da 
academia Art’Corpus e 
do sensei Vander Carlini 
da academia FP Team 
Umuarama”, disse. 

Agora  Weslley Ricar-
do iniciou os treinamen-
tos para o Campeonato 
Brasileiro de Jiu-jitsu, 
que será em Barueri-
São Paulo. Mas para 
conseguir bons resulta-

dos, ele precisa de apoio 
financeiro da comuni-
dade. “Estou vendendo 
uma rifa de um fone de 
ouvido sem fio da JBL, 
que foi doado pela Sho-
pping Mundo Digital. O 
número custa R$ 10,00 
e as pessoas podem 
comprar comigo ou na 
academia Art’Corpus 
e na FP Team Umuara-
ma”, disse. 

Além da rifa, o atleta 
precisa de patrocínio 
continuo para viagens, 
a l imentação e  para 
as questões de saúde. 
“Weslley é um atleta de 
futuro, que pode con-
quistar o mundo. Mas 
ele precisa de patrocí-
nio. Ajudamos ele com 
a preparação física, 
os treinos de Jiu-jitsu, 
além de aulas de inglês 
com a professora An-
dreia Alves. Mas não é o 
suficiente para se trans-
formar em um atleta de 
ponta”, disse a treinado-
ra Patricia Piffer.

História
A história de Weslley 

não é muito diferente 
dos jovens atletas do 
Brasil. Morador do Par-
que Industrial, o jovem 
iniciou a caminhada no 
Jiu-Jítsu aos 14 anos 
em um projeto na Esco-

la Estadual Zilda Arns, 
em Umuarama.

Naquele período ele 
recebeu uma bolsa para 
treinar em uma aca-
demia da cidade, mas 
devida a falta de con-
dições e a idade, aca-
bou desistindo. Porém, 
alguns anos depois, 
Ricardo descobriu ou-
tro projeto, desta vez 
em seu bairro e nunca 
mais parou.

Mesmo com 19 anos, 
o atleta umuaramense 
tem uma invejável co-
leção de medalhas. Só 
nos primeiros dois me-
ses de 2019 Weslley foi 
campeão nos torneios 
da CBJJ (Confederação 
Brasileira de Jiu-Jítsu) 
e IBJJ (International 
Brazilian Jiu-Jítsu Fe-
deration).

ROTINA PESADA
Para conseguir man-

ter as vitórias e subir 
no ranking em busca 
de campeonatos inter-
nacionais, ele treinam 
de três a quatro vezes 
por dia e ainda dá au-
las de Jiu-jitsu. “A arte 
marcial é minha vida. 
O esporte mudou meu 
futuro e quero que esse 
amor se reproduza em 
algo bom para socieda-
de”, disse o atleta.Weslley Ricardo iniciou os treinamentos para o Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, que será 

em Barueri-São Paulo
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Ano de 2020 começa com aprovação de obras 
para construção civil acima da média

 IEM UMUARAMA 
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Dupla é 
presa logo 
após furto 
de celular 
na avenida 
Paraná

CIDADE 

Umuarama – Duas 
pessoas acabaram 
presas pela Polícia 
Militar acusadas de 
furtar e de receptar 
um aparelho celu-
lar. O caso correu 
no fim da manhã 
desta sexta-feira (7) 
na avenida Paraná, 
na área central de 
Umuarama.

 Segundo a PM, a 
vítima contou que um 
homem de 31 anos 
chegou no comércio, 
se passou por cliente 
e em um momento de 
descuido acabou fur-
tado o celular. O furto 
foi flagrado pelas câ-
meras de segurança 
da loja.

A Polícia Militar 
foi acionada e acabou 
prendendo o suspei-
to, que relatou já ter 
vendido o aparelho 
para uma terceira 
pessoa, um homem 
de 34 anos, que tam-
bém foi abordado e 
com ele encontrado o 
aparelho celular fur-
tado. Ambos foram 
encaminhados para a 
7ª SDP de Umuarama 
acusados de furto e 
receptação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº. 029/2020
CONVOCA Professores para Jornada Suplementar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O LV E:
Art. 1º. CONVOCAR os abaixo relacionados, para exercerem a função de professor, em regime de jornada suplemen-
tar, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, que será remunerado com base no vencimento inicial da carreira, 
lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no período de 03 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 
2020, conforme se especifica:
Nº. NOME RG:
01 CRISTINA BARCZAK 3.803.196-1
02 ELSA DA SILVA MEIRA LEME 4.425.703-3
03 JACIARA PEREIRA LEAL 10.837.020-3
04 MICHELLI CRISTINA RODRIGUES DA ROCHA 8.428.034-8
05 ROZANI PEREIRA DE MORAIS ALMEIDA 6.071.569-6
06 ROZIANE MENDES SETE 6.929.246-1
07 SANDRA MARIA DOS SANTOS TRINDADE 7.303.599-6
08 VERIMONIA CASAVECHIA FIGUEIREDO 7.607.621-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 07 de fevereiro de 2020.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 031/2020
DESIGNA a Professora Roziane Mendes Sete.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O LV E:
Art. 1º. DESIGNAR a professora ROZIANE MENDES SETE, portadora da Cédula de Identidade nº. 6.929.246-1 SSP/
PR, para exercer as funções de docência em turma de alunos portadores de necessidades educacionais especiais, 
na Escola Municipal Dimas Miranda, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais, no período de 03 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.
Art. 2º. CONCEDER a ora designada gratificação pelo exercício das funções de docência em turmas de alunos por-
tadores de necessidades educacionais especiais, o percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento básico da 
carreira estabelecido no Nível B, Classe 01, no período de 03 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.
Art. 3º. Ficando revogada a Portaria 100/2017, a partir de 01 de fevereiro de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 07 de fevereiro de 2020.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 030/2020
DESIGNA a professora ROZANI PEREIRA DE MORAES ALMEIDA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O LV E:
Art. 1º. DESIGNAR a professora ROZANI PEREIRA DE MORAES ALMEIDA, portadora da Cédula de Identidade nº. 
6.071.569-6 SSP/PR, para exercer as funções de Coordenação Pedagógica – Ensino Fundamental – Escola Municipal 
Dimas Miranda, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com carga horária de 30 (trinta) horas sema-
nais, no período de 03 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro 2020.
Art. 2º. CONCEDER a ora designada gratificação pelo exercício das funções de Coordenação Pedagógica no Ensino 
Fundamental – Escola Municipal Dimas Miranda, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento básico 
da carreira estabelecido no Nível B, Classe 01, no período de 03 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.
Art. 3º. Ficando revogada a Portaria 036/2019, a partir de 01 de fevereiro de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 07 de fevereiro de 2020.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ERRATA
A direção do Umuarama Ilustrado comunica que na edição de número 11.776 do dia 8 de fevereiro de 2020, na página 
B4, a publicação das PORTARIAS Nº. 029/2020, Nº. 031/2020 e Nº. 030/2020 da Prefeitura Municipal de Perobal saiu 
erroneamente com o nome de Prefeitura Municipal de Tapejara. Abaixo a publicação correta.

Umuarama - O ano de 
2020 começou de forma 
excelente para a constru-
ção civil em Umuarama. O 
relatório de projetos apro-
vados pela Diretoria de 
Planejamento Urbano da 
Prefeitura registra o maior 
volume de obras liberadas 
para o primeiro mês do ano 
desde 2015, com 22.695,89 
m². Nos últimos 10 anos, 
apenas janeiro de 2014 teve 
um índice superior.

O volume é 10% maior 
que a média registrada no 
ano passado (20.850 m²) e 
mostra que a cidade está 
ainda mais atrativa para 
investimentos, aponta o 
prefeito Celso Pozzobom. 
“Notamos elevação cons-
tante no nível de confiança 
em Umuarama. A cidade 
tem atraído os mais dife-
rentes tipos de empreendi-
mentos, sejam industriais, 
comerciais e residenciais. 
Grandes redes voltam os 
olhos para cá, bem como 
investidores do ramo imobi-
liário, sem falar nas peque-
nas obras, como moradias 

Construções pequenas e grandes avançam em Umuarama 

do Programa Minha Casa 
Minha Vida, reformas e 
ampliações”, afirmou.

Outro impacto positivo 
desse alto volume de obras 
é a geração de empregos e a 

movimentação do comércio. 
“A construção mexe com vá-
rios setores, desde as lojas 
de materiais, a mão de obra 
de profissionais diversos 
(civil, elétrica, hidráulica e 

decoração), o mercado imo-
biliário (vendas e locações) 
e até com o comércio de 
móveis e eletrodomésticos”, 
acrescentou o secretário 
municipal de Obras, Plane-

jamento Urbano e Projetos 
Técnicos, Isamu Oshima.

A consistência do setor 
se comprova pela evolu-
ção dos índices. O saldo é 
crescente desde 2017 e a 
tendência é que a direção 
seja mantida neste ano. 
“Umuarama cada vez mais 
se consolida como polo 
regional, o que atrai muitos 
negócios e empresas que 
em breve vão gerar grande 
volume de empregos. Com 
mais dinheiro circulando 
em forma de salários, a 
economia tende a crescer 
de forma robusta”, acres-
centou o prefeito Celso 
Pozzobom.

Nesta semana, o Banco 
Regional de Desenvolvi-
mento do Extremo Sul 
(BRDE) anunciou uma 
linha de financiamento de 
R$ 30 milhões para os pro-
dutores rurais que quise-
rem investir na avicultura, 
com a construção de novos 
barracões de criação de 
frango. O governo do Es-
tado também anunciou um 
programa que simplifica a 

obtenção de licenças am-
bientais e de funcionamen-
to, dando mais agilidade ao 
processo.

“Esses recursos tam-
bém vão impactar na nossa 
economia. Os agricultores 
vão buscar os materiais de 
construção no comércio 
local e depois reinvestir a 
renda obtida com a ativi-
dade em bens e serviços, 
fortalecendo ainda mais a 
economia. Temos grandes 
obras para anunciar em 
breve e tudo isso mostra 
como o futuro de Umuara-
ma é promissor”, comple-
tou Pozzobom, sem falar 
nas obras estruturantes 
que a administração mu-
nicipal realiza em todas 
as regiões da cidade e na 
zona rural, como duplica-
ções de acessos, pontes, 
reforma e ampliação de 
creches, escolas e postos 
de saúde, urbanização 
de logradouros públicos, 
a nova rodoviária já em 
fase de acabamento, o ae-
roporto regional e outros 
investimentos.

Umuarama – Vera Lúcia 
Pereira Lima, de 48 anos, 
vive a angústia de não co-
nhecer seus pais biológicos. 
Ela nasceu em Umuarama 
em 02 de janeiro de 1.972 e 
aos dois meses de vida foi 
adotada e levada pelos novos 
pais para viver em Cacoal, em 
Rondônia. 

Umuarama – Um jovem 
de 23 anos foi flagrado 
conduzindo embriagado 
e com a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) sus-
pensa, por volta das 5h30 
deste sábado (8), na área 
central de Umuarama, 
segundo a Polícia Militar.

Durante a abordagem o 
jovem fugiu da equipe da 
Polícia Militar e só parou 
após cair com o veículo. 
Ele teve ferimentos leves 
e foi levado pelos mili-
tares até o Pronto Aten-
dimento 24 horas e após 
foi conduzido à delegacia 
da Polícia Civil, onde foi 
autuado por embriaguez 

Umuarama – Se você tem 
uma motoneta Honda Biz, 
fique esperto. Somente esta 
emana, no intervalo de dois 
dias, dois veículos foram 
furtados em Umuarama. 

 O último ocorreu na noi-
te desta sexta-feira (7), na 
rua Goiás, na Zona Dois. 
Segundo a Polícia Militar, 
a vítima contou que deixou 
sua motoneta Honda Biz 
verde, placas AMI-6564 
estacionada por voltas das 
22h40 e quando retornou 

Tem uma Biz? Cuidado, ladrões 
furtaram duas essa semana

menos de uma hora após, 
percebeu o furto. Apesar 
de rondas, o veículo não foi 
localizado até o fechamento 
desta edição.

Já na quarta-feira (5) 
o furto ocorreu no meio 
da tarde, também na área 
central, na rua Dr. Rui Fer-
raz de Carvalho, segundo a 
PM. De acordo com a Polícia 
Militar a vítima contou que 
deixou a Honda Biz verme-
lha no local e quando voltou 
a moto não estava mais.

Jovem com CNH suspensa
 é flagrado dirigindo bêbado

ao volante.
De acordo com a PM, o 

jovem se recusou a fazer 
o teste do etilômetro, mas 
apresentava todos os sin-
tomas característicos da 
embriaguez, como forte 
odor etílico, fala enrolada, 
olhos vermelhos e sono-
lência.

Ainda segundo a PM, 
em verificação aos do-
cumentos do jovem e do 
veículo foi  constatado 
que o condutor está com 
a CNH suspensa e a mo-
toneta com débitos de 
licenciamento vencido. A 
Biz foi recolhida ao pátio 
do 25º BPM. 

Mulher adotada aos 2 meses de 
vida procura por pais biológicos

Hoje tem o desejo de co-
nhecer os pais biológicos e 
poder abraça-los. Tudo o que 
Vera Lúcia sabe são os nomes 
e que os pais eram muito 
jovens e não eram casados, 
o que pode ter motivado a 
adoção. 

Na certidão de nasci-
mento dela consta como pai 

Orlando Pereira Lima, filho 
de Martiliano Pereira Lima 
e Antonia Pereira de Jesus. 
A mãe é Rosimeire Dias 
Dorvalhos, filha de Clemente 
Dias Dorvalhos e Florzinha 
Dias Dorvalhos. Vera Lúcia 
foi criada por certo tempo 
pela família para a qual a 
mãe, Rosimeire, a entregou. 

Infelizmente o casal adoeceu 
e acabou doando a menina 
para uma nova família.

SERVIÇO
Tem tiver informações 

que possam ajudar Vera 
Lúcia na busca, pode entrar 
em contato pelo telefone 69 
99217-8957.

Recuperado em Rondon caminhão roubado
para furto de gado em São João do Caiuá

Umuarama – A Po-
lícia Militar recuperou 
em Rondon, na tarde de 
sexta-feira (7) um cami-
nhão boiadeiro tomado 
em assalto um dia antes 
em São João do Caiuá, 
a 86 km de distância. 
Os criminosos usaram 
o veículo para furtar 30 
cabeças de gado de uma 
propriedade vizinha. A 
Polícia Civil está investi-

gando o caso.
Segundo a PM, o veí-

culo estava abandonado 
em uma estrada na área 
rural de Rondon. Não 
havia qualquer sinal das 
cabeças de gado.

De acordo com infor-
mações do site de notícias 
Roy News, na noite de 
quinta-feira (6) três ho-
mens armados e encapu-
zados renderam a família 

do proprietário do cami-
nhão boiadeiro. Durante 
o assalto, os criminosos 
avisaram a vítima que o 
veículo seria abandonado 
na região de Umuarama 
ou Cianorte. Após sair da 
propriedade, os ladrões 
seguiram para o sítio 
vizinho onde estouraram 
porteiras e furtaram 30 
cabeças de gado, a maior 
parte da raça nelore.
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Ações contra a Dengue marcam a volta
às aulas na cidade de Cruzeiro do Oeste

Crianças de todas as idades estão envolvidas na campanha 

Cruzeiro do Oeste - 
Dengue é um assunto 
que tem causado preo-
cupação nos quatros 
cantos do Brasil. Em 
Cruzeiro do Oeste não é 
diferente. Outro assunto 
em pauta nos últimos 
dias tem sido a volta às 
aulas. A Prefeitura de 
Cruzeiro, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Educação, decidiu 
unir os dois assuntos 
e promover uma ação 
de conscientização da 
população e combate ao 
mosquito Aedes Aegypti, 
envolvendo os estudan-
tes de todas as escolas 
da rede Municipal de En-
sino. A ação foi realizada 
nesta sexta-feira (7/2).

Angústia geral
De acordo com a 

secretária de Educa-
ção, professora Onil-
da Barbosa, a decisão 
de promover a ação foi 
tomada em função da 
grave situação vivida 
pelo município em rela-
ção aos casos de dengue 
registrados.  “A Secreta-
ria de Educação reuniu 
todos os diretores, por 
intermédio da prefeita 
Helena, essa é uma an-
gústia dela também, e 
sabendo que a Educação 
tem o poder de chegar 
mais rapidamente às 
residências e conscien-
tizar a população, con-
vocamos os professores 
e por meio de nossos 
agentes maiores, que 
são as crianças, pedi-
mos que cada um fizesse 
uma ação no seu bairro 
e, assim, conseguimos 
atingir praticamente 
todo o município, inclu-
sive o distrito de São 
Silvestre”, esclareceu a 
secretária.

A ação não para por 
aí

Participaram da ação 
as escolas Nísia Flores-
ta, Amaral Fontoura, 
Tasso da Silveira, Rocha 
Pombo, Emiliano Perne-
ta, Rosimere Ortiz, e os 
Cmeis da rede munici-
pal, cobrindo os bairros 
no entorno das escolas, 
como Jardim Cruzeiro, 
Jardim das Flores, Jar-
dim da Luz, região do 
Detran, área central da 
cidade e São Silvestre.

Em coro, os alunos 
pediam “vamos acabar 
com a Dengue”.  E as-
sumindo a ação como 
lição de volta às aulas, 
acompanhados pelos 
professores, os alunos 
entregaram panfletos 
nas residências, visita-
ram a rádio local, para 
informar e cobrar dos 

moradores maior aten-
ção ao próprio quintal, 
de forma a evitar os 
danos que a doença tem 
imposto à população.

“ E n v o l v e m o s  a s 
crianças nesta ação 
desde o primeiro dia de 
aula, e nosso trabalho 
não para por aí”, garan-
te Onilda. “Na próxima 

semana continuaremos 
a ação com carro de 
som e com a conscien-
tização das próprias 
crianças. A dengue vai 
ser trabalhada como 
conteúdo programático 
no primeiro bimestre. 
Dentro da rotina diária 
das escolas, o tema será 
prioridade”, acrescenta.

Grande mobilização marca o dia mundial
 de combate à dengue em Umuarama 

Umuarama - A Prefeitu-
ra de Umuarama, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Saúde, e os comitês de 
combate à dengue reali-
zam uma grande mobili-
zação na região do Parque 
Dom Pedro neste domingo, 
9, com a participação de 
secretários e diretores, 
vereadores, lideranças da 
sociedade, associações de 
moradores e voluntários 
em geral.

A cidade enfrenta um 
momento delicado, com 
muitos casos dengue, e 

aquela região, composta 
pelos bairros Dom Pedro I e 
II, 26 de Junho, San Martin 
III e Jardim Jaborandy, con-
centra um grande número 
de casos confirmados da 
doença. O objetivo é levar 
informação à população 
com visitas a todas as resi-
dências, conversa com os 
moradores e a distribuição 
de materiais informativos.

A região do Dom Pedro 
receberá o Programa Bair-
ro Saudável na próxima 
semana, para a coleta de 
móveis velhos, utensílios 

domésticos sem uso, bal-
des, bacias e tonéis, brin-
quedos e outros objetos que 
possam acumular água e 
favorecer a proliferação do 
mosquito da dengue. Em 
comemoração ao Dia de 
Combate à Dengue e para 
que o programa atinja os 
melhores resultados, o mu-
tirão vai passar por todas 
as casas e conversar com 
a população.

A concentração será 
no Lago Tucuruvi, a partir 
das 9h, e o trabalho deve se 
estender até as 11h30.

editoria@ilustrado.com.br
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A ideia, segundo a secretária, é buscar 
parcerias para dar continuidade às ações. 
Além do envolvimento de todos os professores, 
a Educação une-se à Saúde para um trabalho 
em conjunto. “Essa primeira ação contou com o 
apoio do 7º Batalhão da Policia Militar, grande 
parceiro da nossa Educação, da Vigilância 
Sanitária, e a sociedade pode agregar conosco, 
pois a dengue não é um problema só da Edu-
cação, só da Saúde ou dos agentes públicos. A 
dengue é problema geral. E a responsabilidade 
é de cada um de nós. E se a população não se 
conscientizar disso, pessoas continuarão adoe-
cendo, perdendo trabalho, tendo sequelas, e 
não é esse o objetivo. Vamos aproveitar o poder 
da Educação e mudar o cenário da dengue em 
Cruzeiro do Oeste”, enfatizou Onilda. 

Seja na escola, seja em casa, as crianças têm 
grande influência nas atitudes dos adultos, e 
cobram de suas famílias, de seus vizinhos e dos 
coleguinhas comportamentos que contribuam 
para o bem-estar de todos. Para tanto, eles 
estão sendo munidos com arma poderosa: a 
informação. (Da Assessoria) 

UNIÃO, PARCERIA E INFORMAÇÃO

Opções de Imóveis em Curitiba
APTO 3 DORMS - R$ 395.000,00

More em um condomínio clube completo, localizado no Bacacheri, proximo ao parque e a Base Aérea, 
com qualidade de vida fantástico, muito verde e tranquilidade! O Edificio Le Parc, oferece segurança, 
portaria 24hs, salão de festas, salão de jogos, espaço kids, vários espaços gourmet fechados, com 
churrasqueiras, solários de leitura, play, casa na árvore, cancha poli esportiva, sala fitness equipada, 
academia ao ar livre, piscina com cascata, praça das Cerejeiras..., venha conhecer! Apartamento fun-
cional, ventilado, claro, semi novo, telas na sacada (com vista definitiva e maravilhosa da face leste 
de Curitiba),nas janelas, telas, cortinas e persianas com blackout, na cor branco, Tetos rebaixados em 
gesso, com iluminação em LED em todos os ambientes - Living para dois ambientes, piso laminado, 
espaço copa/jantar: 1 espelho (efeito alongado), uma cristaleira com um balcão acima suspenso, ambas 
peças em madeira, cor branco, espaço estar: painel com rack, 1 cozinha estilo americano integrada ao 
living com um balcão/armário/divisória de madeira com tampo sobreposto em vidro, armários de ótima 
qualidade na cozinha, tampos em granito, fogão cook top, forno embutido e coifa, divisória de vidro para 
lavanderia com armários, tampos em granito no tanque com cuba em inox e para passar roupa. Três 
amplos dormitórios, (sendo uma suite com armários, 1 sapateira, dois criados mudos, 2 pêndulos com 
luminária e cabeceira),  excelente qualidade e manutenção. BWC na suite e BWC social com armários, 
tampos em granito, espelhos, box de vidro. Tudo em estado de novo!!  CHUVEIRO VOLTAGEM 220W. 
CONDOMINIO R$400,00-01 vaga de garagem individual

INVESTIDORES-OPORTUNIDADE DE RE-
TORNO EXCELENTE-SÃO JOSÉ DOS PI-
NHAIS-LOGO APÓS O PEDÁGIO-SENTIDO 
PARANAGUÁ. área rural de 8,76 alqueires 
líquidos (já descontados os 20% da reserva 
legal); com solo privilegiado, com minérios 
(Caulim e Saibro a flor da terra), 13 nascentes 
de água mineral natural fluoretada, litinada, 
com PH 6.89 com laudos e fichas técnicas, 
canalizada; 50.000 mil pés de pinus elliotti 

com 12 anos com podas e roçadas em dia. A 
menos de 500 metros da rodovia 277-sentido 
Paranaguá, logo após o pedágio, com estrada 
de acesso até a porteira asfaltada, (aprovado 
a construção de um retorno na BR bem em 
frente a essa estrada de acesso). A INCEPA 
tem interesse em analisar a mina de caulim 
e explora-la com pagamento de royalties. 
VALOR DE VENDA ABAIXO DO MERCADO 
R$3.500.000,00. 

ÁREA COM 13 FONTES DE ÁGUA MINERAL; 50 MIL PÉS DE
PINOS ELLIOTTI; MINA DE CAULIN E MINA DE SAIBRO
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Seleção sub-23 pega Argentina 
e tenta conter  queda de 
rendimento para ir à Tóquio

 IBRASIL EM CAMPO 

editoria@ilustrado.com.br
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Com a cabeça na Libertadores, 
Corinthians usa time misto
para enfrentar a Inter

São Paulo, (AE) - O Corinthians vai enfrentar a 
Inter de Limeira pela quinta rodada do Campeonato 
Paulista com a cabeça em um compromisso bem mais 
complicado - e importante. Neste domingo, às 16 horas, 
em Itaquera, uma formação mista será mandada a 
campo por Tiago Nunes porque vários titulares serão 
poupados para o jogo de volta contra o Guaraní-PAR 
pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores.

A derrota por 1 a 0 em Assunção, na quarta-feira, 
deu um ar dramático ao segundo duelo contra os 
paraguaios, na próxima quarta. Um empate será 
suficiente para acabar muito precocemente com o 
sonho corintiano de conquistar em 2020 o título sul-a-
mericano pela segunda vez - o que seria um desastre 
para o clube, inclusive por razões financeiras. Não por 
acaso, a partida da Libertadores tem prioridade total 
no Corinthians.

O time que vai enfrentar a Inter terá vários reser-
vas, como o volante Gabriel, que atuará na vaga de 
Camacho. Embora esteja consciente de que o jogo 
contra o Guaraní é muito mais valioso, o jogador 
acredita que ele e seus companheiros precisam fazer 
um esforço para esquecer ao menos por 90 minutos a 
Libertadores e se concentrar no Campeonato Paulista.

“Na quarta-feira será uma decisão, pelo caráter de 
mata-mata, mas temos o jogo no domingo, temos de 
respeitar a Inter”, disse Gabriel. “Eles ganharam da 
Ponte Preta e do Bragantino, temos de estar atentos. 
Esse jogo pode definir algo para quarta, é buscar 
fazer o melhor e, em casa, imprimir um ritmo forte do 
começo ao fim.”

O que o volante espera neste domingo é fazer uma 
atuação de alto nível para convencer Tiago Nunes de 
que merece ser titular contra a equipe do Paraguai. 
Nessa situação estão também os outros reservas que 
vão enfrentar a Inter, como o atacante Vagner Love e 
o meia Mateus Vital.

Na equipe de Limeira, o fato de o Corinthians 
jogar com uma formação mista não é motivo para 
comemoração. Segundo o técnico Elano, a partida será 
complicada de qualquer maneira, mas ele garante que 
nem por isso vai colocar a Inter para jogar na retranca 
em São Paulo.

Domingo 
Corinthians X Inter Limeira 
Santo André São Paulo 
Novorizontino X Ituano 

Segunda-feira 
Santos X Botafogo 

São Paulo, (AE) - A 
seleção brasileira sub-23 
enfrenta a Argentina neste 
domingo, às 22h30 (horá-
rio de Brasília), em Bu-
caramanga, na Colômbia, 
buscando frear a queda 
de rendimento a queda 
de rendimento apresen-
tada nos dois primeiros 
compromissos da fase 
decisiva do Pré-Olímpico 
para obter sua vaga nos 
Jogos de Tóquio. 

Com dois pontos, o Bra-
sil precisa de uma vitória 
para se garantir na Olim-
píada. Mas é possível que 
um empate seja suficiente, 
o que a seleção saberá 
minutos antes de entrar 
em campo, com o encer-
ramento do duelo entre 
Colômbia e Uruguai, que 
vão duelar às 20 horas, 
pois ambos estão com um 
ponto - a Argentina, com 
seis, se classificou ante-
cipadamente. 

Embora dependa ape-
nas das suas forças e 
em um duelo contra uma 
equipe que está garantida 
na Olimpíada, a situação 
do Brasil não é tranquila. 
Afinal, após sobrar na fase 

de grupos do Pré-Olímpi-
co, com quatro vitórias e 
100% de aproveitamento, 
caiu de rendimento no 
quadrangular e ainda não 
venceu. E chegou a estar 
em desvantagem nos con-
frontos com Colômbia e 
Uruguai. 

O resultado determina-
rá em qual caminho essa 
geração sub-23 poderá 
se colocar na história: se 
ao lado das equipes que 

Seleção tem desafio hoje e precisa vencer para se classificar

não conseguiram a clas-
sificação olímpica, como 
nas edições de 1980, 1992 
e 2004, ou se recebendo 
a chance de buscar a se-
gunda medalha de ouro 
consecutiva. 

A insegurança do siste-
ma defensivo, que sofreu 
sete gols em seis jogos, 
só não sendo vazado na 
estreia, preocupa o técnico 
André Jardine. E já des-
falcado antes mesmo do 

Pré-Olímpico pela recusa 
de clubes para liberar joga-
dores e pela lesão sofrida 
por Walce, passou por mu-
danças durante o torneio. 

E o treinador ainda 
terá um problema para o 
confronto com a Argen-
tina, pois Nino está sus-
penso. A sua vaga deverá 
ser ocupada por Robson 
Bambu, que começou o 
qualificatório como titular, 
mas foi barrado. 

Adversária do Brasil, a 
Argentina faz campanha 
impecável na Colômbia, ten-
do vencido os seis jogos que 
disputou no qualificatório. 
O time tem o melhor ataque 
do torneio, com 14 gols, só 
foi vazado cinco vezes e tem 
Alexis Mac Allister como o 
artilheiro da disputa, tendo 
marcado quatro vezes. 

A partida, porém, não 
tem nenhuma valia para 
a Argentina, a não ser dei-
xar o rival Brasil fora da 
Olimpíada, pois a equipe 
já assegurou a vaga em 
Tóquio e o título do tor-
neio. E a equipe tem três 
desfalques por suspensão: 
o meia Capaldo e os ata-
cantes Gaich e Urzi. 
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A presidente da Cooperativa dos Trabalha-
dores de Recicláveis de Umuarama, Ivanete 
de Lima tem uma alternativa para quem tem 
essas enciclopédias e não sabe o que fazer: a 
reciclagem.

“Aqui aproveitamos tudo. Tiramos as capas 
que viram papelão e as páginas são colocadas 
em fardos grandes que vendemos para uma 
pessoa que vende para a indústria em São 
Paulo”, explicou. Ivanete salientou que está em 
estudo a compra de uma prensa para agregar 
valor ao produto que vendem, mas sem data 
para a aquisição.

Ela salientou que quem tiver livros, pode 
levar até a sede da Cooperuma, que fica no 
interior do Aterro Sanitário de Umuarama. 
“Não temos condições de pegarmos junto com 
o lixo reciclável por causa do peso”, salientou.

O horário de funcionamento é de segunda a 
sexta-feira, das 8 horas às 17 horas.

ALTERNATIVA

editoria@ilustrado.com.br

Tem coleções de enciclopédias em casa ocupando
espaço? Saiba como destinar corretamente

 IRECICLANDO O SABER
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Umuarama – Foi-se há 
muito o tempo em que as 
pesquisas escolares eram 
feitas em famosas enciclo-
pédias como Barsa e Bri-
tânica. Eram volumes e 
mais de volumes enormes 
e pesados e o conhecimento 
era obtido com buscas que 
podiam demorar horas.

NA PONTA DO DEDO
Na atualidade, as gera-

ções Y e Z não têm nem 
noção da existência dessas 
coleções, pois o conhecimen-
to está liberalmente na ponta 
dos dedos, com um click no 
mouse ou um toque na tela 
do celular ou do tablete.

É o caso da estudante 
do 2º ano do ensino médio 
Ynngridh Bonatti, de 17 
anos, que ao ser questionada 
se conhecia essas enciclo-
pédias respondeu que não 
e que as pesquisas, sejam 
escolares ou não, são feitas 
diretamente no Google.

Ela não se mostrou con-
trária a pesquisas em livros, 
mas “como há outras formas 
de se obter o mesmo resul-
tado de uma maneira mais 
rápida, vou direto no Goo-
gle”, explicou. Sobre o hábito 
de ir a biblioteca do colégio, 
ressaltou que sempre vai, 
mas para fazer as pesquisas 
diretas no computador.

ACUMULANDO POEIRA
Já Amadio Silva, 53 

anos, ainda lembra quan-

A Biblioteca Municipal recebe doações de livros de literatura, mas enciclopédias e livros didáticos não

do ganhou a coleção de 
livros do pai, aos 15 anos. 
“Somente os dicionários 
são 10 volumes ilustrados 
e sempre gostei de ler e 
manusear porque eu via 
como eram os objetos. Hoje 
os livros estão guardados 
na despensa de casa ocu-
pando espaço. Tenho muita 
dó, mas estou sem espaço 
para continuar com essas 
enciclopédias e não sei que 
destinação dar”, ressaltou.

Como Amadio, muita 
gente também não sabe o 
que fazer com essas cole-
ções que apesar de conte-
rem muito conhecimento, 
se tornaram obsoletas e o 
que antes era exibido com 
orgulho nas casas, hoje 
acumula poeira.

LITERATURA E POE-
SIA

Segundo a diretora da 
Fundação Cultural de Umua-
rama Vera Lúcia Oliveira Bor-

ges, a Biblioteca Municipal 
Rocha Pombo não recebe nem 
essas coleções de enciclopé-
dias e nem livros didáticos. 

“Estamos sempre abertos a 
doações, principalmente de 
literatura e poesias, que são 
os livros mais procurados por 

nossos frequentadores. Es-
sas coleções antigas e livros 
didáticos são inservíveis para 
nosso público”, explicou.

Presidente da Cooperuma, Ivanete Lima: reaproveitamos em 100% os livros para a reciclagem
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1) Como se chamavam 
os personagens inter-
pretados por Rodrigo 
Lombardi e Juliana 
Paes na novela “Cami-
nho das Índias”?
a) Barat e Mya
b) Raj e Indira
c) Raj e Maya
d) Omar e Laksmi

2) Quem interpretou o Alfredo Lorota, 
em “Ribeirão do Tempo”, novela que foi exibida pela 
Record?
a) Thelmo Fernandes
b) Tião D´Ávila
c) Taumaturgo Ferreira
d) Caio Junqueira

3) Miguel foi personagem de Floriano Peixoto em qual 
dessas produções?
a) “Chamas da Vida” (Record)
b) “Malhação” (Globo)
c) “Renascer” (Globo)
d) “Poder Paralelo” (Record)

4) Qual dessas atrizes interpretou a Augusta, mãe de 
Júlia (Natália do Vale) em “Negócio da China”?
a) Eva Todor
b) Nicete Bruno
c) Nathália Timberg
d) Nívea Maria

5) A personagem Serafina foi interpretada por Carla 
Marins em qual desses folhetins?
a) “Pedra Sobre Pedra” (Globo)
b) “Uma Rosa Com Amor” (SBT)
c) “As Tontas Não Vão Para o Céu” (SBT)
d) “A Lei e o Crime” (Record)

(Respostas: 1-c / 2-b / 3-a / 4-c / 5-b)

Cuidando d
a dieta

Carla Diaz revelou que 
tem o apoio de endocrino-
logista, nutricionista e per-
sonal trainer para cuidar 
de sua saúde e de sua boa 
forma. 

Para 
surfi stas

Discípulo de Carlos 
Burle, Lucas Chumbo é 
o  personagem central 
de “Burle, me Treina!”, 
novo programa do Canal 
OFF que estreia hoje, às 
21h30.  Nesta primeira 
temporada, Burle apre-
senta ao atleta diversas 
técnicas para aprimorar 
seu surfe em busca do 
aguardado título de cam-
peão mundial de ondas 
grandes. Com 13 episó-
dios, o telespectador po-
derá acompanhar Lucas 
em treinamentos além do 
surfe – como meditação, 
yoga e jiu jitsu –, os cui-
dados com a alimentação 
e visitas a lugares como a 
Irlanda.

Dica 
da musa

Paolla Oliveira deu algu-
mas dicas sobre seus looks 
preferidos. A atriz acha que 
os detalhes fazem toda a 
diferença, entre eles ela não 
dispensa lingeries à mostra, 
salto alto e um perfume 
marcante. 

Para vencer uma fase difícil você de-
verá agir com muita cautela, otimismo, 
inteligência e vivacidade, para que 
tudo saia a seu modo. Tome cuidado 
com os inimigos declarados.

Sua boa sorte estará sendo bene-
ficiada neste dia. Presságios muito 
benéficos para as amizades, os 
contatos com o sexo oposto e o auxílio 
de avós e sogros. 

Aproveite este momento para de-
monstrar suas emoções. Descanse 
à tarde ou à noite. Procure não ficar 
nervoso. Não se preocupe tudo dará 
certo, é só agir com honestidade.

Neste período poderá firmar acordos 
vantajosos, mas tudo vai depender 
de sua maneira de negociar. Tente 
ser imparcial e flexível o tempo todo. 
Seja mais diplomata. 

Ainda é um período favorável e con-
ciliatório nos assuntos amorosos, nas 
associações e no relacionamento hu-
mano. Poderá ter algumas surpresas 
agradáveis no ambiente de trabalho.

A impulsividade será negativa para a 
carreira profissional. Vá com calma e 
não tome atitudes sem pensar. Confie 
em Deus, que tudo dará certo. Você 
tem que ter mais fé.

Vigor físico, agressividade e impul-
sividade no seu modo de agir são 
qualidades que estarão reforçadas 
em seu caráter. A vida amorosa fará 
com que tenha impulsos apaixonados.

Para obter boa posição no campo 
profissional, tudo dependerá de você. 
Aproveite a fase que é ótima. Êxito 
social, muito romantismo à noite. 
Boa saúde. 

Pense que tudo dará certo e tudo dará 
mesmo! As transações estarão em evi-
dência. Agora evite receios infundados 
e preocupações negativas. Excelente 
para o amor e o romance. 

Você estará mais consciente da 
necessidade de planejar sua vida, per-
cebendo as limitações de tempo e da 
realidade. Dessa forma, a necessida-
de de realização será imprescindível. 

Poderá ter sucesso em negócios 
relacionados com construções. Algum 
aborrecimento passageiro poderá ser 
esperado. Cuidado com um romance 
clandestino. Procure dormir mais. 

Os fluxos indicam um bom dia que 
se inicia para você. As pessoas a 
sua volta deverão colaborar bastante 
para a felicidade matrimonial, familiar 
e amorosa. 

MALHAÇÃO: TODA FORMA DE AMAR – 
17h45, na Globo

Anjinha se desespera ao saber da prisão de Marco. 
Lígia aceita conversar com Rita sobre a guarda com-
partilhada de Nina. Rui pede que Leila descubra por 
que Lígia se afastou de Lara. Henrique fica confuso 
com o plano de Fafi para aproximá-lo de Andressa. 
Regina anuncia que fará um brechó em sua casa, 
e Max se incomoda. Meg fica doente. Carla revela 
que as acusações contra Marco se agravaram. Cida 
aconselha Leila a se afastar de Filipe e sua famí-
lia. Rita confessa a Filipe que sente medo de Rui.
 

ÉRAMOS SEIS - 18h20, na Globo 
Lola diz a Clotilde que poderá quitar a dívida de 

sua casa com o dinheiro deixado por Carlos. Isabel 
decide se afastar de Felício. Shirley conforta Inês. 
Durvalina e Lola consolam uma a outra. Lili decide 
trabalhar para apressar os planos de seu casamen-
to. Alfredo, Nero e Lúcio afirmam que continuarão 
suas lutas políticas. Zeca e Olga explicam a morte de 
Carlos para Tavinho. Alfredo encontra Karine. Afon-
so acompanha Lola ao banco para quitar sua casa.

SALVE-SE QUEM PUDER - 19h30, na Globo 
Alexia/Josimara aceita a proposta de Zezinho e Er-

melinda de ir para São Paulo sem avisar ao Programa de 
Proteção. Petra ganha o papel que era de Alexia na no-
vela, depois de fingir admiração pela irmã. Kyra/Cleyde 
diz a Alexia/Josimara que a atriz está com medo de se 
apaixonar por Zezinho. Rafael ameaça demitir Renati-
nha ao vê-la descartando fotos de Kyra. Lúcia aconselha 
Renzo a não se envolver nos negócios de Dominique. 
Alexia/Josimara decide levar Filipa para São Paulo. A 
família de Téo conta ao rapaz sobre a possibilidade da 
cirurgia. Luna/Fiona vai ao Empório Delícia. 

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no 
SBT

Guilherme discute com Roger e depois procura a 
avó para descarregar. Roger recorre a Filipa  para ela 
estabelecer relação com Ester e, assim, ter acesso a 
notícias a respeito do novo empreendimento de Pen-
dleton. Yasmin e Raquel deixam Lorena enciumada.  
Dona Branca diz a Waldisney que quer conhecer seus 
parentes. Depois da fala de Débora, os estudantes 
passam a temer Marcelo. João e Poliana falam com 
Ruth que acharam Bento.

AMOR DE MÃE - 21h15, na Globo 
Eunice mostra os papéis de Tânia para Lurdes. Ál-

varo disfarça a presença de Estela para Verena. Ryan 
é hostil com Elias e suas fãs. Camila e Danilo iniciam o 
programa de fertilização. Danilo se surpreende ao sa-
ber que o antigo restaurante de Thelma será demolido. 
Jorge se preocupa com o estado de Estela. Raul afirma 
que transformará a PWA, e Vitória o admira. Elias pen-
sa em se passar por Domênico para se aproximar de 
Ryan. Raul e Vitória dormem juntos. Thelma pressiona 
Nuno a desfazer o negócio com Álvaro. Estela ameaça 
revelar o que sabe sobre Álvaro. Magno vê Penha com 
Belizário. Marconi cobra de Sandro o favor que lhe fez.

 
CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no 

SBT
Helena acha que ele a beijou por dó e vai embo-

ra. Lurdinha vê Giuseppe e Nico que foram rouba-
dos. A recepcionista empresta dinheiro para que 
os dois voltem ao vilarejo. Rebeca diz para Clara 
o que aconteceu na On-Enterprise. Joaquim chega 
para o jantar na casa de Regina. Priscila fica fe-
liz e faz questão de conversar com ele, que só tem 
olhos pra Manuela. Felipe e Julia decidem ir até a 
mansão de Regina para ajudar Joaquim. Na man-
são, Joaquim pede para que Priscila se alimente.

Mais um médico
Mateus Solano está de férias, mas tem participado 

de algumas campanhas promovidas pela Globo, entre 
elas o “Criança Esperança” e na mensagem de Natal da 
emissora. No entanto, em breve ele volta às novelas mais 
uma vez interpretando um médico, assim como foi em 
“Viver a Vida”, em 2009. Na história que Mauro Wilson 
está escrevendo, “A Morte Pode Esperar”, Solano será 
um cirurgião cardíaco que fará a diferença na trama. 
O folhetim sucederá “Salve-se Quem Puder”. 

Feminista
Depois de ter brilhado em “Malhação: Viva a Diferença”, 

Gabriela Medvedovski aparecerá na próxima novela das 
seis, “Nos Tempos do Imperador”, na pele de Pilar, uma 
moça feminista, filha do poderoso Coronel Eudoro (José 
Dumont) e que teve o casamento arranjado com Tonico 
(Alexandre Nero). No entanto, Pilar se apaixona pelo es-
cravo Jorge, papel que será de Michel Gomes). Ela lutará 
para viver plenamente esse amor. 

A vida segue
Está prevista para o final 

deste mês a volta de Gló-
ria Maria ao comando do 
“Globo Repórter”, ao lado 
de Sandra Annenberg. A 
jornalista está finalizando 
as sessões de radioterapia, 
depois de ter feito uma 
cirurgia de emergência no 
cérebro. 

Música
Mariana Fagundes chega 

com tudo para mostrar sua 
voz na sofrência que pro-
mete embalar os corações 
apaixonados. A cantora 
acaba de lançar “Tá Melhor 
que Antes”. A faixa faz 
parte do seu novo projeto 
audiovisual intitulado “Ah! 
Mar”, gravado em Salvador 
no ano passado. 

Aeroporto
A partir de hoje, às segundas-feiras, às 22h30, a Record 

TV volta a mostrar os bastidores de grandes aeroportos 
na série “Aeroporto”. Nesta temporada será mostrada 
operações policiais tanto no Aeroporto Internacional de 
São Paulo, em Guarulhos, quanto em terminais ao redor 
do mundo, incluindo as cidades de Lima, no Peru, e Madri, 
na Espanha. A apresentação é de Cesar Filho.
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E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 279/2020 
A B E R T U R A 

 

 
 
O Prefeito do Município de Terra Roxa, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas 
neste Edital, em conformidade com: 
 
- a Constituição Federal; 
- a Lei Orgânica Municipal de Terra Roxa; 
- a Lei Municipal nº 92/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Município de Terra Roxa e dá 
outras providências, e suas alterações; 
- a Lei Municipal nº 86/95, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores públicos do Município de Terra Roxa e 
dá outras providências, e suas alterações; 
-  a Lei Ordinária Municipal nº 1.219/2014, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários e suas alterações; 
- a Lei Ordinária Municipal nº 1582/2017, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos 
profissionais do magistério do município de Terra Roxa, estado do Paraná, e dá outras providências; 
- a Instrução Normativa 142/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 
- a Portaria Ministerial n°1.886/97, Portaria do Gabinete do Ministério da Saúde nº 267/GM/2001; 
- a Deliberação nº 02/14 do Conselho Estadual de Educação; 
 
TORNA PÚBLICO a realização de Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas e 
cadastro de reserva, do seu quadro de pessoal. 
 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO com sede na Rua Afonso Botelho, nº 838, Trianon, CEP 85012-030, 
Guarapuava/PR, endereço eletrônico www.concursosfau.com.br e correio eletrônico 
secretaria@concursosfau.com.br. 
 
1.1.1 Todas as publicações do presente concurso público, serão realizadas nos sites 
www.concursosfau.com.br e https://terraroxa.atende.net e no Diário Oficial do Município até a homologação 
final do concurso, após serão efetuadas apenas no Diário Oficial do Município. 
 
1.2 A seleção destina-se ao provimento de vagas e cadastro de reserva, sob regime estatutário, no quadro da 
Prefeitura Municipal de Terra Roxa de acordo com as Tabelas 2.1, 2.2 e 2,3 deste Edital, e tem prazo de 
validade de 2 (dois) anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da Prefeitura Municipal de Terra Roxa. 
 
1.3 A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá exames para aferir conhecimentos e 
habilidades, mediante aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório para todos 
os cargos e prova de títulos, de caráter classificatório para os cargos de Nível Superior, de acordo 
com a Tabela do item 8.1 deste Edital;  
 
1.3.1 Para os cargos de Operador de Máquinas/Operador de Máquina Patrola, Motorista, Auxiliar de 
Serviços Gerais Funções I, Auxiliar de Serviços Gerais Funções II, haverá a realização de prova 
prática, de caráter eliminatório e classificatório conforme tabelas 8.2 e 8.3 deste Edital. 
 
 
1.4 A convocação para as vagas informadas nas Tabelas 2.1, 2.2 e 2.3 deste Edital será feita de acordo 
com a necessidade, a conveniência e a possibilidade financeira da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, 
dentro do prazo de validade do concurso. 
 
1.5 Os requisitos e as atribuições para posse no cargo estão relacionados no Anexo I deste Edital. 
 
1.6 Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital. 
 
1.7 Os critérios para avaliação psicológica e investigação social, exigidos para a investidura no cargo de 
Cuidador, encontram-se no Anexo III deste Edital.  
 
1.8 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de 
realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de 
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divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br. 
 
1.9 O concurso destina-se ao provimento dos cargos vagos e dos que vagarem no prazo de validade de que 
trata o presente Edital.  
 
1.10 Durante o período de validade do concurso, a Prefeitura Municipal de Terra Roxa reserva-se o direito de 
proceder às nomeações em número que atenda aos interesses e necessidades do serviço, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e financeira, dentro das vagas existentes ou que possam vir a existir. 
 
 

2. DOS CARGOS 
 
2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, vagas para pessoa 
com deficiência (PcD), a remuneração inicial bruta, o valor da taxa de inscrição e o período de realização da 
prova são os estabelecidos a seguir: 
 
 
TABELA 2.1 

 
NÍVEL SUPERIOR(1) 

Códi
go 
do 

Carg
o 

Cargo Carga 
Horária 

Semanal 

Vagas 
Ampla 

Concorrênc
ia 

Vagas 
Cadastro 
Reserva 

Vagas PcD 
 

Remuneração Inicial 
Bruta 

R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$  
 

101 Assistente 
Social 

30 01 Sim  R$ 4.375,20 R$ 100,00 

102 Dentista II 20 01 Sim  R$ 4.772,32 R$ 100,00 
103 Fisioterapeu

ta I 
20 01 Sim  R$2.186,91 R$ 100,00 

104 Médico 
Generalista 
I 

30 01 Sim  R$ 12.075,00 R$ 100,00 

105 Médico 
Generalista 
II 

40 01 Sim  R$ 16.100,00 R$ 100,00 

106 Médico 
Generalista 
III 

24 01 Sim  R$ 9.660,00 R$ 100,00 

107 Médico 
Generalista 
IV 

12 01 Sim  R$  4.830,00 R$ 100,00 

108 Médico 
Especialista 
Pediatria 

20 01 Sim  R$ 9.000,00 R$ 100,00 

109 Médico 
Especialista 
Ginecologist
a e Obstetra 

20 01 Sim  R$ 9.000,00 R$ 100,00 

110 Professor 
Magistério 

20 10 Sim  Curso/Habilita
ção em 

Magistério ou 
Formação de 
Docentes em 
Nível Médio 

R$ 
1.273,74 

R$ 100,00 

 Graduação 
em 

Licenciatura 
em 

Pedagogia ou 
Curso Normal 

Superior. 

R$ 
1.719,56 
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Formação em 
nível de Pós-
Graduação 
na Área da 
Educação. 

R$ 
1.891,52 

111 Psicólogo 40 01 Sim  R$ 4.772,32 R$ 100,00 
112 Técnico em 

Manutenção 
em 
Informática I 

20 01 Sim  R$ 2.187,59 R$ 100,00 

(1) Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital. 
 
 
TABELA 2.2 
 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO (1) 
Códig
o do 

Cargo 

Cargo Carga 
Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrênci

a 

Vagas 
Cadastro 
Reserva 

Vagas 
PcD 

 

Remuneração 
Inicial Bruta 

R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$  
 

201 Agente Administrativo 40 02 Sim  R$ 2.420,84 R$ 80,00 
202 Cuidador 40 01 Sim  R$ 1.521,99 R$ 80,00 
203 Monitor Educacional 40 01 Sim  R$ 1.423,93 R$ 80,00 
204 Recepcionista 40 01 Sim  R$ 1.648,83 R$ 80,00 
205 Técnico em Enfermagem 40 01 Sim    R$ 1.761,23 R$ 80,00 

(1) Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital. 
 
 
TABELA 2.3 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL (1) 
Código 

do 
Cargo 

Cargo Carga 
Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
Cadastr

o 
Reserva 

Vagas 
PcD 

 

Remuneração 
Inicial Bruta 

R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$  
 

301 Motorista 40 02 Sim  R$ 1.710,90 R$ 60,00 
302 Operador de Máquinas/Operador 

de Máquina Patrola 
40 02 Sim  R$ 1.977,46 R$ 60,00 

303 Auxiliar de Serviços Gerais 
Funções I 

40 02 Sim  R$ 1.297,46 R$ 60,00 

304 Auxiliar de Serviços Gerais 
Funções II 

40 04 Sim  R$ 1.297,46 R$ 60,00 

(1) Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital. 
 
 

3. REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO PÚBLICO 
 
3.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro da Prefeitura Municipal de Terra Roxa:  
a) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;  
b) ter completado 18 (dezoito) anos na data da posse;  
c) estar em pleno exercício dos direitos políticos;  
d) ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção médica oficial, determinada 
pela Prefeitura Municipal de Terra Roxa;  
e) possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo;  
f) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos;  
g) a quitação com as obrigações eleitorais e militares;  
h) não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual ou federal nos últimos 05 (cinco) anos a contar 
da data da entrega de documentos; 
i) demais exigências contidas neste Edital e legislação municipal aplicável. 
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4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato 
das condições estabelecidas neste Edital.  
 
4.2 As inscrições para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Terra Roxa serão realizadas somente 
via internet. Não serão aceitas inscrições efetuadas de forma diversa da estabelecida neste item.  
 
4.3 O período para a realização das inscrições será das 12h00min do dia 17de fevereiro de 2020 às 
23h59min do dia 16 de março de 2020, observado horário oficial de Brasília/DF, através do endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br.  
 
4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:  
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas para 
admissão no cargo e submetendo-se às normas expressas neste Edital;  
b) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor estipulado nas Tabelas 2.1, 
2.2 e 2.3 deste Edital.  
 
4.5 Não será permitido, em hipótese nenhuma, ao candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu.  
 
4.6 O candidato terá sua inscrição deferida somente após o recebimento, pela Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO, através do banco, da confirmação do pagamento de sua taxa de inscrição.  
 
4.6.1 O candidato poderá realizar mais de uma inscrição, mas no dia de realização da prova deverá 
optar por qual cargo irá concorrer, caso haja coincidência de horário de aplicação da prova objetiva. 
Não haverá ressarcimento do valor pago. 
 
4.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da 
inscrição.  
 
4.7.1 declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação de Inscrição, bem como a 
falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação determinará o 
cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando em qualquer época na 
eliminação automática do candidato, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja 
constatada após a nomeação do candidato, o mesmo será exonerado do cargo pela Prefeitura Municipal de 
Terra Roxa.  
 
4.8 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária, até a data de seu 
vencimento. Caso o candidato não efetue o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, o 
mesmo deverá acessar o endereço eletrônico www.concursosfau.com.br, imprimir a segunda via do 
boleto bancário e realizar o pagamento até o dia 17 de março de 2020. As inscrições realizadas com 
pagamento após esta data não serão acatadas. 
 
4.9 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, em nenhuma hipótese, processará qualquer 
registro de pagamento com data posterior à estabelecida no subitem 4.8 deste edital. O valor referente ao 
pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, em hipótese nenhuma, a não ser por anulação plena deste 
concurso.  
 
4.10 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as 
pagas em depósito ou transferência bancária, tampouco as de programação de pagamento que não sejam 
efetivadas.  
 
4.11 A Prefeitura Municipal de Terra Roxa e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO 
não se responsabilizam por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
 
4.12 Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto Federal nº 6.593/2008 poderão 
solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2020, através 
do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção que será disponibilizada no site 
www.concursosfau.com.br. Essa ficha preenchida e impressa, em duas vias, deverá ser entregue na Prefeitura 
Municipal de Terra Roxa, no Protocolo Geral, localizada na Av. Costa e Silva, 95, Terra Roxa, CEP 85.990-000 
– Estado do Paraná, no horário das 08:00hs às 11:30hs e 13:30 ás 17:00hs.  
 
4.13 Poderá solicitar a isenção de taxa de inscrição o candidato que:  PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA 
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I - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o 
Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007; e  
II - for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007, ou  
III – for doador de sangue, devendo comprovar no mínimo 3 (três) doações em um ano para entidade oficial ou 
credenciada da União, Estado ou Município, devendo apresentar no ato da inscrição documento comprobatório 
emitido pela entidade coletora discriminando o número de doações e datas de sua realização.  
 
4.14 O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato, contendo:  
I - indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e  
II - declaração de que atende à condição estabelecida no item II do item 4.13 ou  
III - declaração conforme estabelecido no item 4.13.III.  
II.1 - A Ficha de Solicitação de Isenção do presente Edital será disponibilizada no site 
www.concursosfau.com.br, deverá ser preenchida, em duas vias, e entregue com os devidos comprovantes na 
Prefeitura Municipal de Terra Roxa, no Protocolo Geral, localizada na Av. Costa e Silva, 95, Terra Roxa, CEP 
85.990-000 – Estado do Paraná, no horário das 08:00hs às 11:30hs e 13:30 ás 17:00hs..  
II.2 - A não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição de que trata os incisos I, II e III 
do item 4.14 ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitada, implicará no 
indeferimento do pedido de isenção.  
II.3 Os itens I e II devem ser comprovados conjuntamente e o item III isoladamente.  
II.4 - O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
será divulgado no dia 02 de março de 2020 pelo site www.concursosfau.com.br.  
II.5 - Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada. Os candidatos que 
tiverem indeferida sua solicitação de inscrição com isenção da taxa, deverão providenciar no site a impressão 
do boleto para pagamento dentro do prazo estipulado, ou seja, proceder a impressão do boleto até às 
23hs59min do dia 16 de março de 2020, e efetuar o pagamento até às 23hs59min do dia 17 de março  de 
2020. 
 
 

5. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) 
 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 
5.1 Às pessoas com deficiência, serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas de cada cargo elencado no 
item 2 deste Edital. 
 
§1º A primeira vaga de reserva se dará na 5ª vaga. 
 
§2º Após a primeira vaga, será assegurada a convocação de 1 (um) candidato com deficiência aprovado no 
Concurso Público, a cada 20 (vinte) nomeações de candidatos efetivadas em cada cargo, durante o processo 
de validade do concurso, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência. 
 
5.1.1 a compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo no qual se inscreveu será declarada por 
médica especial ou médico designado, perdendo o candidato o direito à nomeação caso seja considerado 
inapto para o exercício do cargo. 
 
5.1.2 quando o número de vagas reservadas aos portadores de deficiência resultar em fração, arredondar-se-á 
para o número inteiro imediatamente superior, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou 
para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco). 
 
5.2 A pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, a avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao 
local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no presente Edital.  
5.3 São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o Artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 
de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que 
se enquadram nas categorias de I a V a seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior 
Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, 
às vagas reservadas aos deficientes”:  
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto 
as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada 
pelo Decreto nº 5.296, de 2004);  
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 
2004);  
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III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 
igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (Redação dada 
pelo Decreto nº 5.296, de 2004);  
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes 
dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  
a) comunicação;  
b) cuidado pessoal;  
c) habilidades sociais;  
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2004); 
e) saúde e segurança;  
f) habilidades acadêmicas;  
g) lazer e  
h) trabalho;  
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.  
 
5.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:  
 
5.4.1 ao preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição conforme o subitem 4.4 deste Edital, declarar que 
pretende participar do Concurso como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o tipo de 
deficiência que possui;  
 
5.4.2 enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 5.4.2.1 deste Edital, conforme 
disposições do subitem 6.3 deste Edital.  
 
5.4.2.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível e dispor sobre a 
espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador com expressa referência ao código 
correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID, devendo o mesmo constar nome do 
candidato, data de expedição, assinatura e carimbo com número do CRM do médico especialista. Somente 
serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização 
da inscrição.  
 
5.4.2.2 não haverá devolução do laudo médico, tanto original quanto cópia autenticada, e não serão fornecidas 
cópias do mesmo.  
 
5.5 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como 
não-portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla concorrência. 
Nestes casos o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação.  
 
5.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e da Legislação 
supracitada neste item, a opção de concorrer às vagas destinadas à pessoas com deficiência será 
desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência.  
 
5.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará 
disponível no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br a partir da data provável de 01 de abril de 2020. 
O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá impetrar recurso na forma do item 14 deste Edital.  
 
5.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se aprovado no Concurso Público, terá seu nome 
divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados específica para pessoas com 
deficiência.  
 
5.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, esta será 
preenchida pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de classificação geral. 
 
 
 

6. DA SOLICITAÇÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E 
CANDIDATA LACTANTE 

 
6.1 Da Solicitação de Condição Especial para a Realização da Prova Objetiva  
 
6.1.1 o candidato que necessitar de condição especial durante a realização da prova objetiva, pessoa com 
deficiência ou não, poderá solicitar esta condição, conforme previsto no Decreto Federal nº 3.298/99.  
 
6.1.2 as condições específicas disponíveis para realização da prova são: prova em braile, prova ampliada 
(fonte 25), fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de até 1 (uma) hora 
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para realização da prova (somente para os candidatos portadores de deficiência). O candidato com deficiência, 
que necessitar de tempo adicional para realização da prova, deverá requerê-lo com justificativa acompanhada 
de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, no prazo estabelecido no subitem 6.3 deste 
Edital.  
 
 
6.1.3 para solicitar condição especial o candidato deverá:  
 
6.1.3.1 no ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição quais os recursos 
especiais necessários.  
 
6.1.3.2 enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, conforme disposições do subitem 6.3 deste Edital. 
 
6.1.3.2.1 o laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, dispor sobre a 
espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código 
correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID, justificando a condição especial solicitada.  
 
6.2 Da Candidata Lactante  
 
6.2.1 a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá:  
 
6.2.1.1 solicitar esta condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção 
amamentando (levar acompanhante);  
 
6.2.1.2 enviar certidão de nascimento do lactente (cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia 
autenticada) que ateste esta necessidade, conforme disposições do subitem 6.3 deste Edital.  
 
6.2.2 a candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante, sob pena de ser impedida 
de realizar a prova na ausência deste. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em sala 
reservada para amamentação. Contudo, durante a amamentação, é vedada a permanência de quaisquer 
pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata no local.  
 
6.2.3 ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no item 
13 deste Edital durante a realização do certame.  
 
6.2.4 nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da 
sala de prova acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo adicional para a candidata que 
necessitar amamentar, a título de compensação, durante o período de realização da prova.  
 
6.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens 5.4.2, 6.1.2, 6.1.3.2 e 6.2.1.2 deste Edital deverão 
ser encaminhados, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 16 de março de 2020 em envelope 
fechado endereçado à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO com as informações abaixo: 
 

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO  
Caixa Postal 3023  
Guarapuava – PR  
CEP 85.010-980  

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Terra Roxa 
(LAUDO MÉDICO/CONDIÇÃO ESPECIAL/LACTANTE) 

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX 
CARGO: XXXXXXXXXXXX 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX 
 
6.4 O envio desta solicitação não garante ao candidato a condição especial. A solicitação será deferida ou 
indeferida pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, após criteriosa análise, obedecendo 
a critérios de viabilidade e razoabilidade.  
 
6.5 O envio da documentação incompleta, fora do prazo definido no subitem 6.3 ou por outra via diferente da 
estabelecida neste Edital, causará o indeferimento da solicitação da condição especial.  
6.5.1 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO não receberá qualquer documento entregue 
pessoalmente em sua sede.  
 
6.6 Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento, laudo médico original ou cópia autenticada, 
bem como quaisquer documentos enviados e não serão fornecidas cópias dos mesmos.  
 
6.7 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO não se responsabiliza por qualquer tipo de 
extravio que impeça a chegada da referida documentação ao seu destino.  
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6.8 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br a partir da data provável de 01 de abril de 2020. O candidato que 
tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar recurso conforme disposto no 
item 14 deste Edital. 
 
 

7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
 
7.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado nos endereços eletrônicos www.concursosfau.com.br 
e https://terraroxa.atende.net e Diário Oficial do Município na data provável de 01 de abril de 2020. 
 
7.2 No edital de deferimento das inscrições, constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla 
concorrência, às vagas para portadores de deficiência e dos candidatos solicitantes de condições especiais 
para a realização da prova.  
 
7.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, conforme o 
disposto no item 14 deste Edital.  
 
7.4 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, quando for o caso, submeterá os recursos à 
Comissão Especial do Concurso Público que decidirá sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado 
através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br. 
 
 
 

8. DAS FASES DO CONCURSO 
 
8.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases: 
 
TABELA 8.1 
 

NÍVEL SUPERIOR 
CARGO FASE TIPO DE 

PROVA 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

- Assistente Social 
- Dentista II 
- Fisioterapeuta I 
- Médico Generalista I 
- Médico Generalista II 
- Médico Generalista III 
- Médico Generalista IV 
- Médico Especialista 
Pediatria 
- Médico Especialista 
Ginecologista e Obstetra 
- Professor Magistério 
- Psicólogo 
- Técnico em Manutenção em 
Informática I * 
 

 
 
1ª 

 
 
Objetiva 

Língua Portuguesa 07 2,00 14,00  
 
Classificatório 
e Eliminatório 

Matemática/Raciocínio 
Lógico 

07 2,00 14,00 

Conhecimentos 
Gerais/Atualidades 

06 2,00 12,00 

Conhecimento Específico 20 3,00 60,00 
2ª Títulos De acordo com item 11  20,00 20,00 Classificatório  

 
 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 

 
 

40 

 
 

------------ 

 
 

120,00 

 
 

------------ 

*  somente prova objetiva 
 
TABELA 8.2 
 

NÍVEL MÉDIO/TÉNICO 
CARGO FASE TIPO DE 

PROVA 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

- Agente Administrativo * 
- Cuidador * 
- Monitor Educacional * 
- Recepcionista * 
- Técnico em Enfermagem * 
 

 
 
1ª 

 
 
Objetiva 

Língua Portuguesa 07 2,00 14,00  
 
Classificatório 
e Eliminatório 

Matemática/Raciocínio 
Lógico 

07 2,00 14,00 

Conhecimentos 
Gerais/Atualidades 

06 2,00 12,00 

Conhecimento Específico 20 3,00 60,00 
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 40 ------------ 100,00 ------------ 

*  somente prova objetiva 
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TABELA 8.3 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 
CARGO FASE TIPO DE 

PROVA 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

- Motorista * 
 
- Operador de 
Máquinas/Operador de 
Máquina Patrola * 
 
- Auxiliar de Serviços Gerais 
 Funções I * 
 
- Auxiliar de Serviços Gerais 
Funções II * 

1ª Objetiva Língua Portuguesa 07 2,00 14,00 Classificatório 
e Eliminatório Matemática/Raciocínio 

Lógico 
07 2,00 14,00 

Conhecimentos 
Gerais/Atualidades 

06 2,00 12,00 

Conhecimento Específico 20 3,00 60,00 
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 40 ------------ 100,00 ------------ 

*  prova objetiva e prática 
 
 
 

9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 
9.1 A prova objetiva será aplicada na cidade de Terra Roxa, Estado do Paraná, podendo ser aplicada 
também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município.  
 
9.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 26 de abril de 2020, em horário e local a ser informado 
através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br e no CARTÃO DE 
INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.  
 
9.3 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com o local de prova deverá ser emitido no endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.bra partir de 22 de abril de 2020. 
 
9.4 O local de realização da prova objetiva, constante no CARTÃO DE INFORMAÇÃO, divulgado conforme 
subitens anteriores, não será alterado em hipótese alguma a pedido do candidato.  
 
9.5 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário 
fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta 
esferográfica transparente de tinta azul ou preta, seu documento oficial de identificação com foto e o 
Cartão de Informação do Candidato, impresso através do endereço eletrônico www.concursosfau.com.br.  
 
9.5.1 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, 
cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como 
documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de 
Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503 art. 159, de 23/9/97.  
 
9.5.2 no caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização 
da prova objetiva e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital.  
 
9.6 Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, 
eliminado do Concurso Público.  
 
9.7 Após identificado e ensalado, o candidato somente poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) minutos 
após o início da prova, acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente nos casos de alteração psicológica e/ou 
fisiológica temporários e necessidade extrema, que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 
(sessenta) minutos após o início da prova, poderá fazê-lo desde que acompanhado de um Fiscal.  
 
9.7.1 Em hipótese alguma será permitido aos candidatos o consumo de alimentos em sala durante a realização 
da prova. Caso o candidato assim necessite deverá solicitar o acompanhamento de um fiscal para ser 
acompanhado até a sala da coordenação para assim consumir os alimentos e após poderá voltar à sua sala de 
realização da prova. Também em hipótese alguma será concedido tempo adicional para a realização da prova 
devido a ausência para o consumo de alimentos. Os candidatos poderão consumir líquidos durante a 
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realização da prova desde que sejam removidos os rótulos que envolvem as garrafas de água e estas devem 
ser e estar em material transparente, podendo o material ser examinado pelos fiscais aplicadores. 
 
9.8 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de 
estudo ou leitura. 
 
9.8.1 O horário de início da prova será o mesmo, ainda que realizada em diferentes locais.  
 
9.9 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:  
 
9.9.1 prestar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que 
contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura;  
 
9.9.2 realizar a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada;  
 
9.9.3 ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso;  
 
9.9.4 realizar a prova fora do horário ou espaço físico pré-determinados;  
 
9.9.5 comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova;  
 
9.9.6 portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados no item 13 
deste Edital.  
 
9.10 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO recomenda que o candidato não leve nenhum 
dos objetos ou equipamentos relacionados no item 13 deste Edital. Caso seja necessário o candidato portar 
algum desses objetos, estes deverão ser obrigatoriamente acondicionados em envelopes de guarda de 
pertences fornecidos pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO e conforme o previsto 
neste Edital. Aconselha-se que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo assim que 
nenhum som será emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado. 
 
9.11 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO não ficará responsável pela guarda de 
quaisquer dos objetos pertencentes aos candidatos, tampouco se responsabilizará por perdas ou extravios de 
objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles 
causados.  
 
9.12 Não será permitida entrada de candidatos no local de prova portando armas. O candidato que estiver 
armado será encaminhado à Coordenação.  
 
9.13 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de 
prova, durante a realização da prova objetiva, salvo o previsto no subitem 6.2.2 deste Edital. 
 
9.14 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO poderá, a seu critério, coletar impressões 
digitais dos candidatos bem como utilizar detectores de metais. 
 
9.15 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala sua Folha de 
Respostas devidamente preenchida e assinada.  
 
9.16 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.  
 
9.17 O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização da 
prova objetiva somente após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém não poderá 
levar consigo o Caderno de Questões.  
 
9.18 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e 
assinarem o termo de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala.  
 
9.19 O candidato não poderá levar consigo o Caderno de Questões.  
 
9.20 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será distribuída e avaliada conforme as Tabelas 
do item 8 deste Edital.  
 
9.21 Cada questão da prova objetiva terá 05 (cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 01 
(uma) alternativa correta, sendo atribuída pontuação 0 (zero) às questões com mais de uma opção assinalada, 
questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.  
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9.22 O candidato deverá obter no mínimo 50,00% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova 
objetiva para não ser eliminado do concurso público.  
 
9.23 A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas. 
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do 
afastamento de candidato da sala de prova. 
 
 
 

10. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR 
 
10.1 O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados às 19h00min do 
dia posterior à aplicação da prova objetiva, no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br.  
 
10.2 Quanto ao gabarito preliminar e o caderno de questões divulgados caberá a interposição de recurso, 
devidamente fundamentado, nos termos do item 14 deste Edital. 
 
 
 

11. DA PROVA DE TÍTULOS  E PROVA PRÁTICA 
 
PROVA DE TÍTULOS 
 
11.1 A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada para os cargos de Nível Superior, e somente 
poderá participar desta fase do certame o candidato que obter a pontuação estabelecida no subitem 9.22, além 
de não ser eliminado por quaisquer outros critérios estabelecidos neste Edital. A prova de títulos terá o valor 
máximo de 20,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a este valor, 
conforme disposto na Tabela 11.1 deste Edital.  
 
11.2 A documentação comprobatória dos títulos será recebida no mesmo dia da realização da prova 
objetiva. Após esse período de entrega da documentação não será permitida a complementação de 
qualquer documento, nem mesmo através de pedido de revisão e/ou recurso.  
 
11.3 Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos deverão: a) baixar e preencher 
o Formulário de Cadastro de Títulos das 08h00min do dia 23 de abril de 2020 até às 23h59min do dia 24 de 
abril de 2020 disponível no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br; b) após completado o 
preenchimento, imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para si e anexar a outra 
em envelope lacrado com os documentos comprobatórios dos títulos, a ser entregue no dia da realização da 
prova objetiva.  
 
11.3.1 é de exclusiva responsabilidade do candidato baixar o Formulário de Cadastro de Títulos no site e 
preencher os títulos de acordo com o solicitado, e efetuar a entrega dos documentos e a comprovação dos 
títulos.  
 
11.3.2 os documentos comprobatórios solicitados deverão ser entregues dentro de envelope lacrado. Não 
será aceito envelope aberto ou que não esteja devidamente lacrado e identificado com os dados do candidato.  
 
11.3.3 a exatidão dos documentos entregues será de total responsabilidade do candidato, motivo pelo 
qual não haverá qualquer conferência dos envelopes no momento da entrega. 
 
TABELA 11.1 
 

OS CARGOS DA TABELA 8.1 
ITEM TÍTULOS PONTOS PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
01 Diploma de curso de 

pós-graduação em nível 
de doutorado (título de 
doutor) na área do 
cargo/especialidade a 
que concorre 

10,00 
por título 

10,00 

02 Diploma de curso de 
pós-graduação em nível 
de mestrado (título de 
mestre) na área do 
cargo/especialidade a 
que concorre. 

5,00 
por título 

5,00 

03 Certificado de curso de 2,50 5,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA 
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pós-graduação em nível 
de especialização, com 
carga horária mínima de 
360 h/a na área do 
cargo/especialidade a 
que concorre 

por título 

TOTAL MÁXIMO DE TÍTULOS 20,00 
 
11.3.4 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas 
por cartório competente.  
 
11.3.5 Não serão avaliados os documentos:  
a) entregues fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no edital de convocação para a prova de 
títulos;  
b) que não forem cadastrados no Formulário de Cadastro de Títulos;  
c) cuja fotocópia esteja ilegível;  
d) cuja cópia não esteja autenticada em cartório, bem como documentos gerados por via eletrônica que não 
estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação;  
e) sem data de expedição; 
f) de doutorado ou mestrado concluídos no exterior que não estejam revalidados por instituição de ensino 
superior no Brasil e sem tradução juramentada. 
 
11.3.6 Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e respectivos 
registros, e se deles constarem todos os dados necessários à identificação das instituições e dos órgãos 
expedidores e à perfeita avaliação do documento.  
 
11.3.7 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos na Tabela 11.1.  
 
11.3.8 Não será admitido, sob hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos documentos.  
 
11.3.9 É de exclusiva responsabilidade do candidato o cadastramento dos títulos no site, entrega dos 
documentos e a comprovação dos títulos.  
 
11.3.10 Os documentos apresentados não serão devolvidos em hipótese alguma.  
 
11.3.11 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos 
apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída, sem prejuízo das cominações legais 
cabíveis.  
 
11.3.12 A relação com a nota obtida na prova de títulos será publicada em edital, através do endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br 
 
11.3.13 Quanto ao resultado da prova de títulos, será aceito recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contados da data da divulgação do referido resultado, e na forma descrita no item 14.  
 
11.4. DA TITULAÇÃO ACADÊMICA  
 
11.4.1 serão pontuados apenas os títulos que não se destinam à comprovação do requisito para o 
cargo. Caso o candidato possua mais de um título de especialização que seja considerado como 
requisito do cargo, um título de especialização será considerado como requisito do cargo e os outros 
títulos serão pontuados até o limite máximo de pontos estabelecidos na Tabela 11.1. O candidato 
deverá enviar, além do título que pretende pontuar, o título de especialização referente ao requisito do 
cargo, quando for o caso;  
 
11.4.2 para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de Especialização, Mestrado e 
Doutorado, será aceito diploma ou certificado atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou 
está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). Também será aceita 
declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização acompanhada do respectivo 
histórico escolar no qual conste a carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas 
menções e a comprovação da apresentação e aprovação da monografia, atestando que o curso atende às 
normas da Lei nº 9.394/1996, do CNE ou está de acordo com as normas do extinto CFE e declaração da 
instituição de que o curso cumpriu todas as disposições estabelecidas na Resolução CNE/CES 1 e indicação 
do ato legal de credenciamento da instituição Caso o histórico escolar ateste a existência de alguma pendência 
ou falta de requisito de conclusão do curso, o certificado/declaração não será aceito.  
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11.4.3 para os cursos de doutorado ou de mestrado concluídos no exterior, será aceito apenas o diploma, 
desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil e traduzido para a língua portuguesa por 
tradutor juramentado. 
 
 
PROVA PRÁTICA 
 
11.5 Para os cargos de OPERADOR DE MÁQUINAS/OPERADOR DE MÁQUINA PATROLA, MOTORISTA E AUXILIAR 
DE SERVIÇOS GERAIS FUNÇÕES I e II o candidato inscrito deverá obter a pontuação estabelecida no subitem 
9.22 e estar classificado até o limite disposto na Tabela 11.2 para ser convocado para a prova prática, além de 
não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
 
TABELA 11.2 

CARGO CLASSIFICAÇÃO PARA 
AVALIAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA 

Operador de Máquinas/Operador de Máquina 
Patrola 

20ª (Vigésima posição) 

Motorista 20ª (Vigésima posição) 
Auxiliar de Serviços Gerais Funções I 20ª (Vigésima posição) 
Auxiliar de Serviços Gerais Funções II 20ª (Vigésima posição) 

 
11.5.1 todos os candidatos empatados com o último colocado, dentro do limite disposto na Tabela 11.2, 
serão convocados para a prova prática.  
 
11.6 A prova prática é de caráter eliminatório e classificatório.  
 
11.7 A prova prática será realizada e avaliada de acordo com os termos descritos nas Tabelas 11.3, 11.4 e 
11.5 deste Edital.  
 
11.8 O local, a data e o horário da prova serão divulgados no Edital de convocação para realização da prova 
prática.  
 
11.9 A prova prática realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida 
para a realização da mesma.  
 
11.10 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da prova 
prática não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.  
 
11.11 Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de 
antecedência munidos de documento oficial de identificação com foto (original).  
 
11.11.1 Os candidatos inscritos para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas deverão 
apresentar também a Carteira Nacional de Habilitação – CNH (original) conforme requisito mínimo para 
o cargo e 01 (uma) cópia simples da mesma, no dia de realização da prova prática, devendo o 
documento em  questão  estar  devidamente  dentro  do  prazo  de  validade,  de  acordo  com  a 
legislação  vigente  (Código  de  Trânsito  Brasileiro),  fazendo  uso  de  óculos, ou  lentes  de  contato,  
quando houver a exigência na CNH. O candidato que não apresentar a CNH, conforme o requisito 
mínimo para ingresso no cargo conforme previsto no Anexo I deste Edital, não poderá realizar a prova 
prática e estará automaticamente eliminado do certame.  
 
11.12 O candidato deverá obter nota igual ou superior a 50,00 (cinquenta) pontos na prova prática, 
numa escala de 0,00 (zero) a 100,00 (vinte) pontos, para não ser eliminado do certame.  
 
11.13 Para o cargo Motorista, o candidato será avaliado conforme Tabela 11.3. 
 
TABELA 11.3 

PROVA PRÁTICA Cargo: Motorista- Obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação com no mínimo Categoria 
“D” 

Descrição Avaliação 
A prova prática consistirá em um exame de DIREÇÃO VEICULAR que será realizado em percurso pré-
determinado, na presença de examinadores, quando será avaliado o comportamento do candidato com relação 
às regras gerais de trânsito e o desempenho na condução do veículo, tais como:  
a) rotação do motor;  
b) uso do câmbio, dos freios, entre outros;  
c) localização do veículo na pista;  
d) velocidade desenvolvida;  
e) obediência à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica;  
f) obediência às situações de trajeto;  

100,00 
Pontos 
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g) outras situações verificadas durante a realização do exame.  
Será eliminado do exame de direção veicular e do certame, o candidato que cometer as faltas eliminatórias do 
Inciso I do art. 19 da Resolução nº 168 do CONTRAN, ou seja:  
a) transitar na contramão da direção;  
b) avançar o sinal vermelho do semáforo;  
c) provocar acidente durante a realização do exame;  
d) não realizar de forma completa o exame de direção veicular.  
As demais faltas eliminatórias contidas no inciso I do art. 19 da Resolução nº 168 do CONTRAN serão 
consideradas faltas do Grupo III (falta grave), conforme quadro abaixo: 
 

Grupos Falta Pontuação 
I Leve 5 
II Média 10 
III Grave 20 

No decorrer do exame de direção veicular serão apontadas as faltas cometidas pelo candidato sendo que, do 
total de pontos da prova prática, será descontada a somatória dos pontos relativos às faltas cometidas.  
Tempo da prova: até 20 (vinte) minutos. 

TOTAL DE PONTOS 100,00 
 
11.14 Para o cargo de Operador de Máquinas, o candidato será avaliado conforme Tabela 11.4.  
 
TABELA 11.4 
 

PROVA PRÁTICA Cargo: Operador de Máquinas, (será cobrado o desenvolvimento de atividade de acordo com a 
atribuição do cargo) 

- Obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação com no mínimo Categoria “C” 
Descrição Avaliação 

A prova prática consistirá em um exame de DIREÇÃO VEICULAR que será realizado em percurso pré-
determinado, na presença de examinadores, quando será avaliado o comportamento do candidato com relação 
às regras gerais de trânsito, operação da máquina e o desempenho na condução do veículo, tais como:  
i) Determinar a necessidade e utilizar adequadamente os itens de proteção individual na realização 
das etapas das tarefas propostas; 
ii) Manutenção (verificação das condições da máquina/equipamento); 
iii) Verificação dos acessórios da máquina/equipamento; 
iv) Direção, operação e execução dos serviços determinado na tarefa, considerando a agilidade, 
habilidade e a qualidade apresentada. 
 
No decorrer do exame de direção veicular serão apontadas as faltas cometidas pelo candidato sendo que, do 
total de pontos da prova prática, será descontada a somatória dos pontos relativos às faltas cometidas.  
Tempo da prova: até 20 (vinte) minutos. 
 
PONTUAÇÃO 

 
 
 

Item 
Avaliado 

Avaliação/Pontuação 
Atingiu 

Plenament
e 

100% 

Atingiu 
Parcialment

e 
75% 

Atingiu 
Parcialm

ente 
50% 

Atingiu 
Parcialment

e 
25% 

Não 
atingiu 

0% 

i 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 
ii 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 
iii 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 
iv 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 
Pontuação 
Máxima 

100,00 75,00 50,00 25,00 0,00 

100,00 
Pontos 

TOTAL DE PONTOS 100,00 
 
11.15 Para os cargos Auxiliar de Serviços Gerais Funções I, Auxiliar de Serviços Gerais Funções II, o 
candidato será avaliado conforme Tabela 11.5. 
 
TABELA 11.5 
 

PROVA PRÁTICA Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais Funções I, Auxiliar de Serviços Gerais Funções II 
Descrição Avaliação 

A prova prática consistirá no desenvolvimento de atividade de acordo com as atribuições do cargo. 
i) Mediante uma lista de materiais, selecionar os que serão utilizados para o desempenho das 
tarefas propostas;  
ii) Utilizar adequadamente os materiais para a execução das tarefas propostas; 
iii) Determinar a necessidade e utilizar adequadamente os itens de proteção individual na 
realização das etapas das tarefas propostas; 

100,00 
Pontos 
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iv) Execução dos serviços determinado na tarefa, considerando a agilidade, habilidade e a 
qualidade apresentada; 
v) Manter a postura exigida pela profissão, zelando pela sua segurança e do avaliador; 
vi) Ao concluir a tarefa, higienizar adequadamente e organizar em local determinado os materiais 
que foram utilizados.  
 
PONTUAÇÃO 

 
 
 

Item 
Avaliado 

Avaliação/Pontuação 
Atingiu 

Plenamente 
100% 

Atingiu 
Parcialment

e 
75% 

Atingiu 
Parcialme

nte 
50% 

Atingiu 
Parcialmente 

25% 

Não 
atingiu 

0% 

I 15,00 11,25 7,50 3,75 0,00 
ii 15,00 11,25 7,50 3,75 0,00 
iii 15,00 11,25 7,50 3,75 0,00 
iv 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 
V 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 
vi 15,00 11,25 7,50 3,75 0,00 

Pontuaç
ão 
Máxima 

100,00 75,00 50,00 25,00 0,00 

TOTAL DE PONTOS 100,00 
 
 
11.16 Quanto ao resultado da prova prática, será aceito recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
data da divulgação do referido resultado, e na forma descrita no item 14. 
 
 
 

12. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
 
12.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos.  
 
12.2 Para os cargos da Tabela 8.1, a Nota Final dos candidatos habilitados será a soma da nota obtida na 
prova objetiva e prova de títulos. 
 
12.3 Para os cargos das Tabelas 8.2 e 8.3, a Nota Final dos candidatos habilitados será a nota obtida na prova 
objetiva e prova prática, dividido por dois. 
 
12.4 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:  
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme artigo 
27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003);  
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos, quando houver;  
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;  
d) obtiver a maior nota em Conhecimentos Gerais;  
e) tiver maior idade, exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem.  
 
12.5 O resultado final do Concurso Público será publicado por meio de três listagens, a saber:  
a) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como Pessoa 
com Deficiência em ordem de classificação;  
b) Lista de Pessoa com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos 
como Pessoa com Deficiência em ordem de classificação. 
 
 

13. DA ELIMINAÇÃO 
 
13.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato que:  
 
13.1.1 não estiver presente na sala ou local de realização das provas no horário determinado para o seu início. 
 
13.1.2 for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato, utilizando-se 
de material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter aprovação própria ou de 
terceiros. 
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13.1.3 for surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou 
diferentemente das orientações deste Edital:  
a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar;  
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não 
estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta;  
c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc.  
 
13.1.4 caso qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos eletrônicos ou relógio de qualquer 
espécie venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences e/ou conforme as orientações deste Edital, durante a realização da prova.  
 
13.1.5 for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova. 
 
13.1.6 faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as 
autoridades presentes ou com os demais candidatos. 
13.1.7 fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os 
permitidos. 
 
13.1.8 afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal. 
 
13.1.9 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas. 
 
13.1.10 descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas. 
 
13.1.11 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
 
13.1.12 não permitir a coleta de sua assinatura e, quando for o caso, coleta da impressão digital durante a 
realização das provas. 
 
13.1.13 for surpreendido portando qualquer tipo de arma e se negar a entregar a arma à Coordenação. 
 
13.1.14 recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 
 
13.1.15 recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização. 
 
13.1.16 não atingir a pontuação mínima estabelecida neste Edital para ser considerado habilitado em quaisquer 
das fases do certame.  
 
13.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, 
suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
 
 
 

14. DOS RECURSOS 
 
14.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 
da UNICENTRO no prazo de 02 (dois) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, somente 
pelo portal da FAU, assim entendidos:  
 
14.1.1 contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e 
inscrição como portador de deficiência;  
 
14.1.2 contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar;  
 
14.1.3 contra o resultado da prova objetiva;  
 
14.1.4 contra o resultado da prova prática e prova de títulos;  
 
14.1.5 contra a nota final e classificação dos candidatos.  
 
14.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões 
objetos dos recursos no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br, sob pena de perda do prazo 
recursal.  
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14.3 Os recursos deverão ser protocolados diretamente no portal em requerimento próprio disponível no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br.  
 
14.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente para o caso do 
subitem 16.1.2 este deverá estar acompanhado de citação da bibliografia.  
 
14.5 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do 
prazo estabelecido neste Edital não serão apreciados.  
 
14.6 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 16.1 deste Edital.  
 
14.7 Admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato, relativamente ao gabarito preliminar 
divulgado, não sendo aceitos recursos coletivos.  
 
14.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas 
objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.  
 
14.9 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o 
resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.  
14.10 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a 
todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.  
 
14.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-
se a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá 
acarretar a desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação.  
 
14.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.  
 
14.13 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.  
 
14.14 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis 
ao candidato.  
 
14.15 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
 
14.15.1 Em hipótese alguma, os recursos poderão discutir nota de outro candidato, sendo o recurso única e 
exclusivamente direcionado ao recursante. Havendo recursos neste sentido serão negados de plano sem 
direito a a recorrer da decisão, ficando a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO – FAU 
isenta de quaisquer ônus e responsabilidades pela negativação do recurso.  
 
14.16 Os recursos serão analisados e somente serão divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.  
 
14.17 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, empresa 
responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais. 
 
 

15. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
15.1 O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será 
homologado pela Prefeitura Municipal de Terra Roxa e publicado em Diário Oficial do Município e no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br em duas listas, em ordem classificatória, com 
pontuação: uma lista contendo a classificação de todos os candidatos, outra somente com a 
classificação dos candidatos inscritos como pessoa com deficiência. 
 
 
 

16. DA CONVOCAÇÃO PARA POSSE 
 
16.1 O candidato será convocado através de edital específico publicado no órgão oficial do Município e no 
endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Terra Roxa https://terraroxa.atende.net.  
 
16.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação, será considerado como 
desistente e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado.  
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16.3 Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão 
publicados na forma estabelecida no subitem 18.1.  
 
16.4 O candidato convocado será submetido ao exame médico admissional e avaliação psicológica e caso seja 
considerado inapto para exercer o cargo, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga.  
 
16.4.1 O candidato convocado ao cargo de Cuidador será submetido a avaliação psicológica com critérios 
específicos de acordo com o exposto no Anexo III deste Edital. 
 
16.4.2 O candidato convocado ao cargo de Cuidador que for considerado apto pelo(s) profissional(is) 
responsável(is) pela avaliação psicológica será submetido à investigação social, de acordo com o exposto no 
Anexo III deste Edital. 
 
16.5 Para investidura do cargo o candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital, deverá 
apresentar os seguintes documentos originais e cópias:  
 
16.5.1 cópia da Carteira de Identidade;  
 
16.5.2 cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;  
 
16.5.3 cópia do Título de Eleitor e comprovante de regularidade eleitoral;  
 
16.5.4 cópia da Carteira e/ou Certificado de reservista ou dispensa (se do sexo masculino);  
 
16.5.5 uma foto 3x4 recente e tirada de frente;  
 
16.5.6 cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
 
16.5.7 cópia da Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física – CPF do cônjuge e dependentes. 
 
16.5.8 cópia da certidão de nascimento dos filhos de até 18 (dezoito) anos;  
 
16.5.9 carteira de vacinação dos filhos até 05 (cinco) anos;  
 
16.5.10 certidão negativa de antecedentes criminais Estadual (do Estado que tenha residido nos últimos 05 
anos);  
 
16.5.11 certidão negativa de antecedentes criminais Federal;  
 
16.5.12 comprovante de endereço; 
 
16.5.13 cópias dos documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos mínimos constantes 
do Anexo I deste Edital; 
 
16.5.14 Declaração de bens e valores que integram seu patrimônio privado; 
 
16.5.15 Exame toxicológico para o cargo de motorista, expedido, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data 
da investidura. Em sendo o resultado positivo no exame toxicológico automaticamente estará excluído do 
certame. 
 
16.5.16 demais documentos que o Município de Terra Roxa achar necessários, posteriormente informados; 
 
16.6 Os documentos e exames solicitados para a investidura no cargo serão de responsabilidade do candidato 
convocado, assim como, as despesas correrão por sua conta.  
 
16.7 O candidato, após a convocação, deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Terra Roxa, no prazo 
determinado em edital, munido de documento de identidade original juntamente com os documentos citados no 
item 3 e os listados no subitem 18.5. 
 
16.8 O candidato poderá optar uma única vez pelo final de lista, devendo preencher formulário próprio a ser 
requisitado na Superintendência de Gestão de Pessoas e protocolar impreterivelmente até o dia anterior ao 
exame admissional. Após o exame, não serão aceitos pedidos de final de lista. 
 
 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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17.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 
Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pela Prefeitura Municipal de Terra Roxa nos endereços 
eletrônicos www.concursosfau.com.br e https://terraroxa.atende.net. 
 
17.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar frequentemente as publicações de todos os 
comunicados e Editais referentes ao Concurso Público de que trata este Edital, nos endereços eletrônicos 
mencionados. 
 
17.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, mesmo 
que já tenha sido divulgado o resultado deste Concurso Público e embora tenha sido aprovado, levará a sua 
eliminação, sem direito a recurso, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição.  
 
17.3 O Município de Terra Roxa e a Fundação de Apoio à UNICENTRO - FAU não se responsabilizam por 
despesas com viagens e estadia dos candidatos para prestarem as provas deste Concurso Público. 
 
17.3.1 Havendo alteração da data prevista, as provas de qualquer fase do certame poderão ocorrer em 
sábados, domingos e feriados. Despesas provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do 
candidato. 
 
17.4 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO não se responsabiliza por quaisquer cursos, 
textos e apostilas referentes a este Concurso Público.  
 
17.5 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial, poderá requerer através 
de solicitação assinada pelo próprio candidato, via FAX (42) 3623-5892, anexando documentos que 
comprovem tal alteração, com expressa referência ao Concurso, Cargo e número de Inscrição, até a data de 
publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto a Prefeitura Municipal de Terra Roxa, 
situada na Av. Costa e Silva, 95, Terra Roxa, CEP 85.990-000 – Estado do Paraná, no horário das 08:00hs às 
11:00hs e 13:00 às 18:00hs, ou enviar a documentação via SEDEX com AR, para o mesmo endereço, aos 
cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público - Edital nº 279/2020. 
 
17.6 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de 
realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação 
estabelecidas neste Edital e demais publicações nos endereços eletrônicos www.concursosfau.com.br e 
https://terraroxa.atende.net. 
 
17.7 Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não 
havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas 
estabelecidas. 
 
17.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público ouvido a Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO.  
 
17.9 Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data de sua 
publicação.  
 
17.10 A impugnação deverá ser protocolada pessoalmente ou enviada, dentro do prazo estipulado, via Sedex 
para o endereço da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro, na Rua Afonso Botelho, nº 838, 
Trianon, CEP 85012-030, Guarapuava/PR, ou enviada para o e-mail de atendimento ao candidato:  
secretaria@concursosfau.com.br. 
 
17.11 Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros 
instrumentos similares, cujo teor não seja objeto de recurso apontado neste Edital. 
 
17.12 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
 

Terra Roxa-PR,10 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA 
PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA
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ANEXO II –CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 279/2020.
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista 
ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura 
e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais; 
Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus 
empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância 
nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido 
Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual.
Raciocínio Lógico e Matemática: Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições; valores 
lógicos das proposições; sentenças abertas; número de linhas da tabela verdade; conectivos; 
proposições simples; proposições compostas. Tautologia. Operação com conjuntos. Cálculos com 
porcentagens. Resolução de situações-problema. As questões desta prova poderão tratar das 
seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Terra Roxa e do Estado do Paraná. Noções 
gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as diversas 
áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em 
nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na 
sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 Assistente Social
Conhecimentos Específicos Conhecimento e procedimentos de pesquisa para identificação 
das demandas e reconhecimento das situações de vida das populações, serviços próprios 
da assistência social, áreas e políticas públicas de seguridade social; movimentos sociais, 
recursos orçamentários nos benefícios e serviços socioassistenciais em Centros de Referência 
em Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializado em Assistência Social - 
CREAS, elaboração e avaliação do Plano de Assistência Social; pericias, visitas técnicas, laudos, 
informações e pareceres, procedimentos de atendimento individual e coletivo em CRAS e CREAS, 
direção e coordenação em CRAS, CREAS, campanhas publicas de combate as drogas, ao 
alcoolismo e a gravidez precoce, crianças e adolescentes em situação de risco; noções de política 
de seguridade social, Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), redes de atendimento, desenvolvimento local (concepção de território, participação no 
poder local, planejamento participativo, plano diretor, questões sociais urbanas e rurais), família 
(novas modalidades e metodologias de abordagem), Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Estatuto do Idoso, Lei que Regulamenta a profissão e Código de Ética Profissional.
CARGO: 102 Dentista II
Conhecimento Específico: Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças 
bucais no Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde Pública: organização 
dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. 
Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Biogênese 
das dentições. Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene 
bucal, radiologia, semiologia bucal, exames complementares. Materiais restauradores: amálgama, 
resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro. Materiais protetores do 
complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: educação em saúde, tratamento restaurador 
atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em 
Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento, 
prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter-
relação dentística – periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: 
gengivite e periodontite – diagnóstico, prevenção e tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral menor: 
exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde bucal em 
bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos preventivos 
(selantes, ART), materiais dentários em Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria (técnicas 
Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). Urgências em Odontologia: traumatismos na dentadura 
decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. Atendimento de pacientes 
com necessidades especiais. Farmacologia e terapêutica em Odontologia: analgésicos, anti-
inflamatórios, antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações 
e contra-indicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses. Lei 
8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Atenção 
Básica - Estratégia Saúde da Família e NASF;  PNAB ( Política Nacional da Atenção Básica de 
2017). Código de ética e legislação profissional.
CARGO: 103 Fisioterapeuta I
Conhecimento Específico: Fundamentos de Fisioterapia, Conhecimentos anatômicos, 
fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas, cardiorrespiratórias, 
angiológicas e pediátricas; conhecimento dos princípios  da cinesiologia; Exame clinico, físico, 
semiologia, exames complementares e plano de trabalho em fisioterapia; Fisioterapia geral: 
efeitos fisiológicos, indicações e contraindicações de termo terapia, crioterapia, hidroterapia, 
massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora e respiratória, eletroterapia, manipulação 
vertebral; Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia; Fisioterapia em neurologia; 
Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia; Fisioterapia em pediatria, geriatria e Neonatologia; 
Fisioterapia cardiovascular; Amputação: indicações e tipos de prótese e órteses; mastectomias; 
Fisioterapia em pneumologia; insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do sistema 
respiratório; Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças relacionadas 
ao trabalho, praticas preventivas no ambiente de trabalho; Assistência fisioterapêutica domiciliar; 
Riscos ocupacionais na fisioterapia e sua prevenção, Código de ética e legislação profissional. 
, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). 
Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família e NASF; PNAB (Política Nacional da Atenção 
Básica de 2017). Código de ética e legislação profissional.
CARGO: 104Médico Generalista I
Conhecimento Específico: Sistema Único de Saúde: Constituição da República Federativa do 
Brasil - Art.196 a 200; Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990 
e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Sistema Único de Saúde (SUS). Decreto n.º 7508 
de 28 de Junho de 2011. Pactos pela Saúde: Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão; 
Descentralização. Regionalização; Planejamento do SUS; Participação e Controle Social; 
Portaria GM nº 2488 de 21 de Outubro de 2011 - Política Nacional de Atenção Básica; Portaria 
GM n.º 687 de 30 de Março de 2006 - Política Nacional de Promoção da Saúde; Assistência 
de Média e Alta Complexidade; Portaria 2.027, de 25 de agosto de 2011 - Programa Nacional 
de Melhoria e Qualificação do Acesso a Atenção Básica (PMAQ) Política de Saúde: Modelo 
Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família. Organização do processo de Trabalho na 
Atenção Básica: acolhimento, produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros 
princípios da política nacional de humanização, programação de ações e construção de agenda 
compartilhada e educação permanente. A educação em saúde na prática do ESF. Atuação do 
Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à 
Saúde da Mulher, Pré-Natal. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto 
e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por 
agentes biológicos e ambientais; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente 
Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria 
e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; 
Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Notificação Compulsória; Fundamentos de 
Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria e calendário vacinal básico; Emergências Médicas: 
Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas, Ginecológicas e Obstétricas, 
Urológicas, Oftalmológicas e Otorrinolaringológicas, intoxicações exógenas. Saúde da família na 
busca da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no ESF. Tratamento de 
feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar 
e assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional. 
Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças 
nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica, 
laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, 
ulcera péptica, doença intestinal inflamatória, parasitoses intestinais e cirrose hepática; Aparelho 
cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica, 
interpretação de eletrocardiograma; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; 
Sistema renal: infecções do trato urinário; Aparelho respiratório: asma, pneumonia, bronco 
pneumonia e DPOC.
CARGO: 105 Médico Generalista II
Conhecimento Específico: Sistema Único de Saúde: Constituição da República Federativa do 
Brasil - Art.196 a 200; Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990 
e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Sistema Único de Saúde (SUS). Decreto n.º 7508 
de 28 de Junho de 2011. Pactos pela Saúde: Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão; 
Descentralização. Regionalização; Planejamento do SUS; Participação e Controle Social; 
Portaria GM nº 2488 de 21 de Outubro de 2011 - Política Nacional de Atenção Básica; Portaria 
GM n.º 687 de 30 de Março de 2006 - Política Nacional de Promoção da Saúde; Assistência 
de Média e Alta Complexidade; Portaria 2.027, de 25 de agosto de 2011 - Programa Nacional 
de Melhoria e Qualificação do Acesso a Atenção Básica (PMAQ) Política de Saúde: Modelo 
Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família. Organização do processo de Trabalho na 
Atenção Básica: acolhimento, produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros 
princípios da política nacional de humanização, programação de ações e construção de agenda 
compartilhada e educação permanente. A educação em saúde na prática do ESF. Atuação do 
Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à 
Saúde da Mulher, Pré-Natal. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto 
e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por 
agentes biológicos e ambientais; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente 
Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria 
e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; 
Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Notificação Compulsória; Fundamentos de 
Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria e calendário vacinal básico; Emergências Médicas: 
Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas, Ginecológicas e Obstétricas, 
Urológicas, Oftalmológicas e Otorrinolaringológicas, intoxicações exógenas. Saúde da família na 
busca da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no ESF. Tratamento de 
feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar 
e assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional. 
Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças 
nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica, 
laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, 
ulcera péptica, doença intestinal inflamatória, parasitoses intestinais e cirrose hepática; Aparelho 
cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica, 
interpretação de eletrocardiograma; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; 
Sistema renal: infecções do trato urinário; Aparelho respiratório: asma, pneumonia, bronco 
pneumonia e DPOC.
CARGO: 106 Médico Generalista III
Conhecimento Específico: Sistema Único de Saúde: Constituição da República Federativa do 
Brasil - Art.196 a 200; Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990 
e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Sistema Único de Saúde (SUS). Decreto n.º 7508 
de 28 de Junho de 2011. Pactos pela Saúde: Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão; 
Descentralização. Regionalização; Planejamento do SUS; Participação e Controle Social; 
Portaria GM nº 2488 de 21 de Outubro de 2011 - Política Nacional de Atenção Básica; Portaria 
GM n.º 687 de 30 de Março de 2006 - Política Nacional de Promoção da Saúde; Assistência 
de Média e Alta Complexidade; Portaria 2.027, de 25 de agosto de 2011 - Programa Nacional 
de Melhoria e Qualificação do Acesso a Atenção Básica (PMAQ) Política de Saúde: Modelo 
Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família. Organização do processo de Trabalho na 
Atenção Básica: acolhimento, produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros 
princípios da política nacional de humanização, programação de ações e construção de agenda 
compartilhada e educação permanente. A educação em saúde na prática do ESF. Atuação do 
Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à 
Saúde da Mulher, Pré-Natal. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto 
e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por 
agentes biológicos e ambientais; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente 
Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria 
e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; 
Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Notificação Compulsória; Fundamentos de 
Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria e calendário vacinal básico; Emergências Médicas: 
Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas, Ginecológicas e Obstétricas, 
Urológicas, Oftalmológicas e Otorrinolaringológicas, intoxicações exógenas. Saúde da família na 
busca da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no ESF. Tratamento de 
feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar 
e assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional. 
Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças 
nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica, 
laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, 
ulcera péptica, doença intestinal inflamatória, parasitoses intestinais e cirrose hepática; Aparelho 
cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica, 
interpretação de eletrocardiograma; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; 
Sistema renal: infecções do trato urinário; Aparelho respiratório: asma, pneumonia, bronco 
pneumonia e DPOC.
CARGO: 107 Médico Generalista IV
Conhecimento Específico: Sistema Único de Saúde: Constituição da República Federativa do 
Brasil - Art.196 a 200; Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990 
e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Sistema Único de Saúde (SUS). Decreto n.º 7508 
de 28 de Junho de 2011. Pactos pela Saúde: Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão; 
Descentralização. Regionalização; Planejamento do SUS; Participação e Controle Social; 
Portaria GM nº 2488 de 21 de Outubro de 2011 - Política Nacional de Atenção Básica; Portaria 
GM n.º 687 de 30 de Março de 2006 - Política Nacional de Promoção da Saúde; Assistência 
de Média e Alta Complexidade; Portaria 2.027, de 25 de agosto de 2011 - Programa Nacional 
de Melhoria e Qualificação do Acesso a Atenção Básica (PMAQ) Política de Saúde: Modelo 
Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família. Organização do processo de Trabalho na 
Atenção Básica: acolhimento, produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros 
princípios da política nacional de humanização, programação de ações e construção de agenda 
compartilhada e educação permanente. A educação em saúde na prática do ESF. Atuação do 
Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à 
Saúde da Mulher, Pré-Natal. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto 
e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por 
agentes biológicos e ambientais; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente 
Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria 
e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; 
Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Notificação Compulsória; Fundamentos de 
Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria e calendário vacinal básico; Emergências Médicas: 
Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas, Ginecológicas e Obstétricas, 
Urológicas, Oftalmológicas e Otorrinolaringológicas, intoxicações exógenas. Saúde da família na 

busca da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no ESF. Tratamento de 
feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar 
e assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional. 
Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças 
nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica, 
laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, 
ulcera péptica, doença intestinal inflamatória, parasitoses intestinais e cirrose hepática; Aparelho 
cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica, 
interpretação de eletrocardiograma; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; 
Sistema renal: infecções do trato urinário; Aparelho respiratório: asma, pneumonia, bronco 
pneumonia e DPOC.
CARGO: 108 Médico Especialista Pediatria
Conhecimento Específico: Ética Médica. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, 
Crescimento e desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-
psicomotor, Imunizações: ativa e passiva, Alimentação do recém-nascido e lactente: carências 
nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cárdio-circulatórios: 
Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação 
cardiorrespitória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite, 
bronquiolite, Estado de mal asmático, Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias agudas 
e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, 
Desidratação aguda, Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e hipertireoidismo, Insuficiência supra-
renal. Distúrbios neurológicos: Coma, Distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal 
convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, 
Insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica. Distúrbios 
onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas, Hemorragia digestiva, Leucemias e 
tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, 
Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças infecciosas 
comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção hospitalar. Meningoencegalites 
virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. 
Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. 
Primeiros Socorros no Paciente Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites 
virais e bacterianas. Legislação Específica do SUS, como a Lei 8.080/90 a Lei 8.142/90, a Lei 
Complementar 141/2012 e demais leis relativas à Saúde Pública.Politica Nacional de Atenção 
Básica. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 
7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política 
Nacional de Humanização.
CARGO: 109 Médico Especialista Ginecologista e Obstetra
Conhecimento Específico: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina 
preventiva, Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Repercussões da gravidez sobre 
o organismo, sistêmicas e do aparelho genital. Assistência pré-natal e puerpério. Propedêutica 
da gravidez. Planejamento familiar. Doenças intercorrentes no ciclo grávido puerperal. Doença 
hemolítica perinatal. Gravidez na adolescência. Doença hipertensiva específica da gravidez: 
pré-eclampsia e eclampsia. Vulvovaginites. Endometriose, doença inflamatória pélvica. Infecção 
geniturinária. Oncologia ginecológica, neoplasias benignas e malignas, propedêutica e tratamento. 
Síndrome do climatério e menopausa. Doenças benignas e malignas da mama. Sangramento 
genital anormal, hemorragia uterina disfuncional. Doenças sexualmente transmissíveis, Síndrome 
de Imunodeficiência Adquirida. Abortamento. Gravidez ectópica. Placenta prévia e descolamento 
prematuro de placenta. Sexualidade humana, disfunção sexual e violência sexual. Endoscopia 
Ginecológica (Videoisteroscopia e Videolaparoscopia). Incontinência urinária e prolapsos e 
distúrbios do assoalho pélvico. Anatomia da pelve feminina e embriologia. Cirurgias ginecológicas, 
avaliações pré-operatórias e tratamento pós-operatório. Dor pélvica e dismenorreia. Gestação de 
alto risco. Parto conceitos, contratilidade uterina, mecanismo, estudo clínico e assistência.
CARGO: 110 Professor Magistério
Conhecimento Específico: Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. História da 
Educação. Filosofia e filosofia da educação. Plano Nacional de Educação. Lei n° 12.796, de 
04.04.2013 - Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90. 
Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de 
Ensino. Planejamento na pedagogia histórico-crítica. Pedagogia e autonomia. Organização e 
gestão da escola. Escola e cidadania. A alfabetização na perspectiva construtivista e histórico-
cultural. Aspectos linguísticos da alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação de 
crianças de 6 a 9 anos, considerando as diferenças de classe social, de etnia, de sexo e de cultura. 
Planejamento e Gestão Educacional.
CARGO: 111 Psicólogo
Conhecimento Específico: Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e Seleção. 
Treinamento. Adolescência. Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, As etapas do 
desenvolvimento cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e adolescentes. Legislação. 
História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 
8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Reforma Psiquiátrica; 
Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, operativos, de apoio); Psicologia das Instituições e 
Organizacional.
CARGO: 112Técnico em Manutenção em Informática I
Conhecimento Específico: Sistema operacional Windows 98, ME, 2000/XP, Vista e Seven. 
Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2003 e 2007(Word, Excel, PowerPoint e 
Access). Open Office, Broffice, Hardware-componentes de microcomputadores. Dispositivos de 
armazenamento de dados. Gerenciamento de memória principal e cachê. Tipos de memória. 
Dispositivos de entrada e saída. Placa mãe interfaces paralela, serial, USB, IDE. Configuração 
de microcomputadores. Microprocessadores. Barramentos. Onboard. Plug-and-play. Operação 
de computadores. Impressoras Deskjet/laser, scanners, CD-ROM, DVD, e Modens. Proteção: 
princípios básicos, alimentação AC/DC, aterramento, proteção de equipamentos e de sistemas 
de informática. Software-básico, aplicativos e utilitários. Apoio na instalação e na atualização 
de softwares antivírus. Redes de computadores e Internet. Conceitos. Terminologia. Objetivos. 
Redes: LAN, MAN e WAN. Modelo OSI / ISO.  Meios de transmissão: par trançado, fibra óptica 
e link de rádio. Cabeamento estruturado. Topologias. Métodos de acesso. Tecnologias ethernet, 
fast ethernet, FDDI, gigabit Ethernet, ATM e Wireless. Equipamentos para interconexão de redes. 
Fundamentos da arquitetura TCP/IP. Redes públicas. Internet e intranet. Equipamentos: hubs, 
switches e roteadores. Noções sobre instalação e operação de redes de computadores. Browser: 
Internet Explorer e Firefox. Direitos de propriedades de Softwares-Lei de software. Assuntos 
relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Backup de Dados, Tipos de Backup, 
Compartilhamento de arquivos.
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista 
ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura 
e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais; 
Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus 
empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância 
nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido 
Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual.
Raciocínio Lógico e Matemática: Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições; valores 
lógicos das proposições; sentenças abertas; número de linhas da tabela verdade; conectivos; 
proposições simples; proposições compostas. Tautologia. Operação com conjuntos. Cálculos com 
porcentagens. Resolução de situações-problema. As questões desta prova poderão tratar das 
seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Terra Roxa e do Estado do Paraná. Noções 
gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as diversas 
áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em 
nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na 
sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO/MÉDIO
CARGO: 201 Agente Administrativo
Conhecimento Específico:Ética na Administração Pública. Noções de direito Administrativo: 
Atos Administrativos, Contratos Administrativos. Atendimento ao Público nas Organizações. 
Correspondência comercial (recepção e emissão). Redação Oficial: Características e normas 
da Correspondência Oficial (formas de cortesia, formas e expressões de tratamento, vocativos, 
emprego dos pronomes de tratamento e endereçamento); O Padrão Ofício; Características 
e definições dos Atos Oficiais (alvará, ata, certidão, circular, comunicado, decreto, edital, 
memorando, ofício, portaria e requerimento); Noções de Arquivologia: Definição e função dos 
arquivos; Princípios de Arquivologia; Ciclo vital arquivístico; Organização e administração 
de arquivos; Fases da gestão de documentos; Métodos de arquivamento; Classificação dos 
documentos. Relacionamento interpessoal. Recebimento, distribuição e armazenamento de 
matérias. Conhecimentos básicos de informática.
CARGO: 202Cuidador
Conhecimento Específico:Desenvolvimento da criança, do adolescente e do jovem. O espaço 
social, família, escola. Formas de violência contra a família. Abuso sexual contra crianças e 
adolescentes. Gravidez Precoce. Trabalho Infantil. Características especiais dos maus tratos. 
Trabalhando com grupos. Mediação de conflitos. Trabalho com famílias: famílias em situação 
de vulnerabilidade social, exclusão social, as famílias contemporâneas e os novos arranjos 
familiares, multifamiliar, violência e abuso na família. Envolvimento com diferenças: síndrome de 
down, autismo, TDAH, alienação parental, transtornos mentais. Atendimento em abrigos. Álcool, 
tabagismo, outras drogas e redução de danos. Ética profissional. Vivência de rua. Convivência 
familiar e comunitária: poder familiar, colocação em família substituta, medidas protetivas. 
Desenvolvimento de atividades de acordo com as atribuições dos cargos.
CARGO: 203Monitor Educacional
Conhecimento Específico: Procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos, 
referente à saúde, alimentação e higiene; Noções básicas de atendimento ao público; Organização 
do local de trabalho; Noções básicas dos serviços executados pelo monitor educacional.
CARGO: 204Recepcionista
Conhecimento Específico: Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, 
causas e prevenção; Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de 
recepcionista; Noções básicas de informática; Noções básicas de atendimento ao público; Boas 
Maneiras; Organização do local de trabalho.
CARGO: 205Técnico em Enfermagem
Conhecimento Específico: Atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA): Cuidados de 
enfermagem em emergências cardiovasculares: Parada cardíaca, choque hipovolêmico, síncope, 
isquemia, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão e arritmias. Cuidados 
de enfermagem em emergências respiratórias: insuficiência respiratória aguda, obstrução das vias 
aéreas superiores, pneumotórax, embolia pulmonar, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. 
Cuidados de enfermagem em emergências metabólicas: emergências diabéticas, desequilíbrios e 
ácido- básicos, insolação, hipotermia e desequilíbrios hidroeletrolíticos. Cuidados de enfermagem 
em emergências ginecológicas e obstétricas: sangramento vaginal; gravidez ectópica, 
sangramento no terceiro trimestre, doença hipertensiva da gravidez; violência sexual. Cuidados 
de enfermagem em emergências psiquiátricas: paciente suicida, paciente violento e paciente 
depressivo. Cuidados de enfermagem em emergências pediátricas: crises convulsivas, crises 
asmáticas, obstrução das vias aéreas superiores e parada cardíaca. Cuidados de enfermagem em 
emergências no trauma: traumatismo múltiplo, traumatismo craniano, lesão da coluna espinhal, 
traumatismo torácico, traumatismo intra-abdominal, queimaduras, ferimentos. Esquema vacinação 
e rede de frios. Técnicas de enfermagem: injeção, curativo, nebulização, punção venosa, aferição 
de sinais vitais; Central de materiais; Segurança do paciente; orientações e procedimentos na 
coleta de material para exames, oxigeno terapia. Portaria nº 2.436/17 (PNAB/2017).
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais; Acentuação 
gráfica, ortografia; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal; 
Antônimos e Sinônimos; Classes de Palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto; 
Estrutura e Processos de Formação de Palavras, Significação das Palavras; Divisão silábica: 
identificação do número de sílabas; Fonética e Fonologia.
Raciocínio Lógico e Matemática: Resolução de situações problemas, conjuntos, porcentagens, 
sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições, 
conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social e política municipal. Cultura 
e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro. Acontecimentos 
históricos, evolução e cultura do Município de Terra Roxa, sua subdivisão e/ou fronteiras. História, 
Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná.
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO e INCOMPLETO
CARGO: 301 Motorista
Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; 
Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de circulação e conduta; Noções 
de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; Manutenção e Limpeza de veículos; 
Habilidade na condução de Veículo.
CARGO: 302 Operador de Máquinas/Operador de Máquina Patrola
Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, 
Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito; Operar veículos motorizados especiais, tais como: guindastes, 
máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, motoniveladora, pá-
carregadeira, patrola, trator de esteira e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades 
correlatas.
CARGO: 303Auxiliar de Serviços Gerais Funções I
Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; 
Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Limpeza de vias 
públicas e praças municipais; Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; Instrumentos e 
materiais utilizados na realização de limpezas em geral; serviços de limpeza de: móveis, paredes, 
janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes 
e utensílios; Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral; Serviços de 
capina em geral; Tarefas de construção; Instrumentos agrícolas; Serviços de lavoura; Aplicação de 
inseticidas e fungicidas; Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças e oficinas; Produtos 
de limpeza, sua utilidade e aplicação; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com 
todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções 
básicas de construção. Noções de primeiros socorros.
CARGO: 304Auxiliar de Serviços Gerais Funções II
Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; 
Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Produtos de limpeza, 
sua utilidade e aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em 
geral; serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, 
equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Produtos de limpeza, sua 
utilidade e aplicação; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com todo o material 
mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros 
socorros.
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A N E X O III     DO ED I T A L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O Nº 279/2020
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA 
INVESTIDURA NO CARGO DE CUIDADOR
1. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
1.1 A Avaliação Psicológica para investidura no cargo de cuidador será realizada na cidade 
de Terra Roxa – Estado do Paraná.
1.1.1 A Avaliação Psicológica será realizada somente para a investidura do cargo na data, 
nos locais e nos horários a serem especificados em edital de convocação.
1.1.2 A avaliação psicológica tem por objetivo identificar aspectos psicológicos dos (as) 
candidato convocados (as) por meio do levantamento e síntese de informações, com 
base em procedimentos científicos e verificar se o (a) candidato convocado (a) apresenta 
aspectos psicológicos compatíveis com o exigido para o desempenho das atividades 
e profissiografia do cargo. A Avaliação Psicológica terá caráter eliminatório, sendo o 
candidato convocado considerado apto ou inapto.
1.2 A Avaliação psicológica será realizada por psicólogo(s) especializado(s), designado(s) 
pela Prefeitura Municipal de Terra Roxa.
1.3 Ocandidato convocado considerado inapto na Avaliação Psicológica não poderá tomar 
posse do cargo de Cuidador.
1.4 Para a etapa de Avaliação Psicológica serão aplicados testes psicológicos (método 
e técnica psicológica, desenvolvidos com base nos estudos científicos) selecionados 
pelo(s) profissional(is) designado(s), de acordo com os critérios dispostos neste Anexo,que 
contemplem características psicológicas necessárias para o cumprimento das atribuições 
e responsabilidades de cada cargo. Os testes selecionados são aprovados pelo Conselho 
Regional de Psicologia (CFP) e estão de acordo com as resoluções n° 002/2003, n° 
005/2012 e 002/2016. Os testes selecionados apresentam pesquisa com amostra que 
atendam aos mesmos critérios de escolaridade, idade e sexo exigido para os cargos, 
permitindo, dessa forma, fidedignidade dos resultados.
1.5 O(s) profissional(is) designado(s) pela Prefeitura Municipal de Terra Roxa para a 
avaliação psicológica também poderá utilizar de entrevistas ou questionários como 
métodos de avaliação complementares.
1.6 A atenção indispensável às explicações do avaliador é parte integrante do caráter 
avaliativo dessa etapa do concurso público, cabendo ao candidato convocado esgotar suas 
dúvidas no momento em que são repassadas as orientações fornecidas, bem como estar 
atento ao tempo cronometrado pelo avaliador para o cumprimento da etapa.
1.7 Todos os candidato convocados ficam igualmente expostos à vulnerabilidade do estado 
de saúde, condições emocionais e desconfortos, portanto, não será reconhecida essa 
alegação como forma de pedido de revisão de resultados nessa etapa.
1.8 Os testes psicológicos mapearão aspectos psicológicos dos candidatos convocados e, 
para avaliação de aptidão, as mesmas serão analisadas a partir das indicações de percentis 
com as amostras referenciadas nos manuais técnicos dos testes. Essa comparação será 
expressa por meio de um valor numérico, denominado percentil (ponto da distribuição 
dos resultados ordenados da amostra em 100 partes de igual amplitude, no qual se situa 
uma determinada percentagem de casos.). Os candidatos convocados devem atingir as 
referências de percentis, conforme a tabela 1 deste Anexo, para que sejam considerados 
aptos na etapa da Avaliação Psicológica. O não atingimento do percentil referenciado em 
qualquer uma das características relacionadas indicará inaptidão do candidato convocado 
para ocupação do cargo.
1.9 A avaliação será interpretada pela a análise Quantitativa e Qualitativa pela comissão 
técnica responsável com referência ao manual dos instrumentos utilizados. As tabelas 
apresentadas são com referência à análise quantitativa.
1.10 O candidato convocado contraindicado poderá requerer, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, entrevista devolutiva a fim de tomar conhecimento dos motivos que ensejaram a sua 
desclassificação
1.11 O início do prazo e a forma para o candidato convocado requerer a entrevista 
devolutiva serão disciplinados no Edital que divulgar o resultado provisório da avaliação 
psicológica.
1.12 Durante a entrevista devolutiva o candidato convocado poderá fazer-se acompanhar 
de um psicólogo (assistente técnico), de sua escolha, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Psicologia. O psicólogo assistente técnico deverá esclarecer suas dúvidas 
e observar os testes no momento da entrevista devolutiva, pois não poderá remover os 
testes do local.
1.13 Os candidato convocados considerados inaptos poderão requerer Parecer Psicológico 
que será elaborado nos termos da resolução do CFP número 007/2003.
1.14 Após a entrevista devolutiva será oportunizado novo prazo de 2 (dois) dias úteis para 
o candidato convocado contraindicado apresentar recurso.
1.15 Início do prazo e a forma de interposição do recurso serão disciplinados nos 
respectivos editais de resultados provisórios.
1.16 Não serão, em hipótese alguma, aplicados novos testes em candidato convocados 
contraindicados.
TABELA 1
CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS E PERCENTIS ESPERADOS PARA O CARGO DE 
CUIDADOR
CARACTERÍSTICAS PARÂMETRO (PERCENTIL ESPERADO)
1) Nível Intelectual  Maior ou Igual a 25%
2) Atenção  Maior ou Igual a 25%
3) Fluência Verbal  Maior ou Igual a 25%
4) Controle Emocional (*1)  Menor ou Igual a 50%
5) Agressividade  Maior ou Igual a 30%
6) Iniciativa  Maior ou Igual a 30%
7) Capacidade de Realização  Maior ou Igual a 30%
8) Impulsividade  Maior ou Igual a 30%
9) Relacionamento Social  Maior ou Igual a 30%
1.17Os parâmetros (percentis) definidos conforme manuais dos testes a serem utilizados 
seguirão o estipulado na Tabela 1 deste anexo.
1.18 - (*1) - A característica “Controle Emocional” será avaliada por um fator que mensura 
a sua instabilidade emocional. Assim, indivíduos com resultado “Menor ou Igual a 50%” em 
relação à instabilidade emocional apresentam bom controle emocional.
1.19O candidato convocadoserá considerado INAPTO se não atingir os parâmetros 
esperados nas características de “Controle Emocional’ e/ou ‘Agressividade’, mesmo 
tendo atingido os parâmetros em todas as outras características avaliadas, estas são 
consideradas características imprescindíveis ao cargo pleiteado.
1.19 O candidato convocado será considerado INAPTO se não atingir os parâmetros 
esperados em 03 (três), ou mais, características, conforme parâmetros esperados, de 
acordo com o estipulado na Tabela 1 deste anexo.
1.20 Demais informações a respeito da Avaliação Psicológica constarão em edital 
específico de convocação para essa fase.
2. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CUIDADOR
2.1 De acordo com o estabelecido na cláusula 16.4.2 do Edital de Concurso, o candidato 
convocado considerado classificado e apto na avaliação psicológica, será submetido 
à investigação social, devendo para tanto entregar pessoalmente ou por procurador 
devidamente habilitado com procuração pública, ou ainda por meio de correspondência 
com A.R (devendo constar a declaração devidamente assinada, com descrição dos 
documentos constantes no envelope), em data e local a ser definido em Edital específico, 
a seguinte documentação original ou devidamente autenticada:
a) Certidões negativas originais fornecidas pela Justiça Comum (Estadual e Federal) e da 
Justiça Militar (Estadual e Federal), expedidas por órgãos com jurisdição no(s) local(is) de 
residência do candidato convocado nos últimos 05 (cinco) anos, abrangendo ações penais 
e cíveis em que os candidato convocados sejam ou tenham sido partes ou intervenientes.
b) Prova de quitação das obrigações eleitorais e militares.
c) Certidões comprobatórias da qualidade de servidor público, com especificação 
pormenorizada dos cargos ou funções públicas exercidas pelo interessado, bem como 
os respectivos tempos de serviço. (somente para aqueles que já são servidores públicos).
d) Declaração com indicação de haver sido ou não indiciado em inquérito policial, 
processado ou condenado em ação penal, bem como não ter respondido qualquer 
procedimento administrativo, se servidor público. Na mesma declaração atestar não ser 
dependente de álcool ou substância entorpecente.
2.2 Os documentos apresentados serão encaminhados a Comissão Organizadora do 
Concurso Público que irá conferir a autenticidade das certidões entregues pelos candidatos 
convocados e o Presidente da Comissão encaminhará relatório reservado à Organizadora 
do Concurso.
2.3 A Comissão do Concurso terá ampla autonomia para requisitar de quaisquer fontes as 
informações necessárias e, quando for o caso, ampliar as investigações.
2.4 À vista dos elementos de informações até então colhidos e da documentação 
apresentada à Comissão do Concurso não poderá realizar a posseo candidato convocado 
sobre quem se verifique falsificação de dados pessoais ou desvios comportamentais que 
não o recomendem para o desempenho da função de cuidador.
2.5 Os documentos acima referidos relativos a investigação de conduta deverão ser 
entregues até a data aprazada, conforme convocação em Edital publicado.
2.6 O candidato convocado que não entregar os documentos no prazo estabelecido no 
Edital de convocação não poderá tomar posse do cargo de Cuidador.
2.7 O resultado dos aprovados na investigação de conduta será divulgado no site www.
concursosfau.com.br.
2.8 Caberá recurso NA INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA conforme estabelecido no item 
12 deste Edital.
Terra Rocha/PR, 10 de fevereiro de 2020.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA
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ANEXO II – REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CARGO
CONCURSO PÚBLICO Nº 279/2020.
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 Assistente Social
Requisitos: Curso Superior em Serviço Social e Inscrição no Conselho Regional da 
Categoria e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no 
regulamento federal que rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de 
Assistentes Sociais e conforme regulamento próprio a ser elaborado e publicado pela 
Secretaria de Assistência Social. Sob a supervisão e orientação do Secretário Municipal 
da Assistência Social, tem a tarefa de produzir pareceres e relatórios, atender ao público, 
fazer os encaminhamentos necessários. É, ainda, função e obrigação do Assistente Social, 
sob pena de responsabilidade, a comunicação de todo evento que envolva os servidores 
ou os usuários do sistema, sobre eventuais irregularidades que possam ser detectadas. O 
Assistente Social poderá ser cedido a outros órgãos ou instituições por força de convênios.
CARGO: 102 Dentista II
Requisitos: Curso Superior em Odontologia e Inscrição no Conselho Regional da Categoria 
e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições:  Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no 
regulamento federal que rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de 
Odontologia e conforme regulamento próprio a ser elaborado e publicado pela Secretaria de 
Saúde. Sob a supervisão e orientação do Secretário Municipal da Saúde, é o responsável 
pelo atendimento ambulatorial pessoal a cada um que buscar socorro e tratamento dentário, 
de acordo com o agendamento realizado pela recepção de cada uma das unidades de 
saúde onde for designado para prestar o serviço, emitindo encaminhamentos, receituários, 
realizando a orientação a cada um dos pacientes, elaborando os relatórios que lhe forem 
determinados pela Secretaria Municipal de Saúde ou aqueles devidos aos órgãos Estaduais 
e Federais. Pode, ainda, o Dentista ser convocado para a realização de palestras e/ou 
orientações coletivas sobre determinado aspecto, principalmente relativos ao tratamento 
preventivo de doenças da boca ou no cumprimento de campanhas de saúde pública. É, 
ainda, função e obrigação do Dentista, sob pena de responsabilidade, a comunicação 
de todo evento que envolva os servidores ou os usuários do sistema, sobre eventuais 
irregularidades que possam ser detectadas. Podendo ser designado pela Secretaria de 
Saúde para o desempenho de função na estratégia de Saúde da Família- ESF, realizando 
diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal; Realizar a atenção à saúde em saúde bucal; Promover a 
proteção à saúde, prevenir agravos, realizar diagnósticos, tratar doenças relacionadas à 
saúde bucal; Acompanhar, reabilitar e prestar manutenção a saúde, individual e coletiva 
a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento 
da equipe, com resolubilidade; Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica 
em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais 
e procedimentos relacionados com a fase clínica de instalação de próteses dentárias 
elementares; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e a prevenção 
de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde 
bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde 
de forma multidisciplinar; Realizar supervisão do Auxiliar Odontológico; Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.
CARGO: 103 Fisioterapeuta I
Requisitos: Curso superior em Fisioterapia e comprovante de inscrição no Conselho 
Regional da Categoria e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Prestar assistência fisioterapêutica; Anatomia; Fisiologia; Neurologia; 
Ortopedia; Fundamentos de Fisioterapia, Cinesoterapia, Fisioterapia aplicada à neurologia 
infantil e. adulta; comprometer-se com a implantação de Programas de Saúde específicos 
do município; obedecer as Políticas de Saúde municipais; manter conduta que propicie 
ao usuário do Sistema de Saúde um atendimento eficaz, honesto, agradável e atencioso; 
atender consultas em ambulatórios, hospitais e unidades volantes; examinar casos 
especiais e serviços especializados; preencher relatórios mensais relativos ás atividades 
do emprego; participar de programas e pesquisa em Saúde Pública e/ou Coletiva; e 
executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão.
CARGO: 104 Médico Generalista I
Requisitos: Curso Superior em Medicina e Inscrição no Conselho Regional da Categoria e 
demais requisitos constantes da Lei 1.778/2019.
Atribuições: Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica: efetuar 
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas 
de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina 
preventiva, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando, 
prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se 
necessário; requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para 
fins de diagnóstico e acompanhamento clínico; manter registro dos pacientes examinados, 
anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar 
atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes 
para tratamento especializado quando for o caso; participar da formulação de diagnósticos 
de saúde pública, realizando levantamento da situação dos serviços de saúde do município, 
identificando prioridades, para determinação de programação a serem desenvolvidos; 
realizar avaliação periódica dos serviços prestados; participar dos trabalhos de prevenção 
e controle de doenças transmissíveis em geral (programas de vigilância epidemiológica); 
opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral e 
saúde individual, bem como de grupos específicos, particularmente, daqueles prioritários 
e de alto risco; participar da operacionalização do sistema de referência e contra-
referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participar de programas 
e atividades de educação sanitária, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família 
e da comunidade; efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da 
prestação dos serviços de saúde; participar das definições dos programas de atualização 
e aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios 
técnicos para a composição dos conteúdos programáticos; supervisionar e avaliar a coleta 
de dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, principalmente os relativos à 
mortalidade e morbilidade, orientando as tarefas da equipe depesquisas, e analisando 
resultados das mesmas, para obter informes atualizados e, através delas, indicadores de 
saúde da população estudada; identificar e avaliar os problemas de saúde da unidade 
em estudo, analisando os dados coletados, a fim de conhecer os fatores determinantes, 
os recursos disponíveis para as ações de saúde e estabelecer prioridades; elaborar os 
planos de atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade, 
montando programas de ações médico-sanitárias com base numa escala de prioridades, 
tais como, tempo, pessoal, recursos materiais e financeiros, para controlar ou baixar 
os níveis de endemias, evitar epidemias de elevar os níveis de saúde; elaborar normas 
técnicas e administrativas, relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos, consultando 
documentos de outros serviços, legislação pertinente e boletins bioestatísticos, para obter, 
em bases científicas, programações padronizadas das ações de saúde; assessor ou 
executar atividades de controle de poluição da água, do solo, do ar e do destino adequado 
do lixo e dejetos, guiando-se pelo resultado de pesquisas pré-realizadas nesse sentido 
para melhorar as condições de saneamento do meio ambiente; estimular medidas de 
notificação das doenças epidêmicas e consequentes medidas de controle das mesmas, 
seguindo as 26 determinações da Organização Mundial da Saúde, para possibilitar a 
identificação e controle dos processos mórbidos; participar do planejamento, execução 
e avaliação de programas educativos destinados a grupos da comunidade, coordenando 
reuniões, divulgando a legislação sanitária e outros assuntos relativos à saúde, através 
de palestras e recursos audiovisuais, para motivar o desenvolvimento de atitudes e 
hábitos sadios; participar dos programas de treinamento de pessoal médico e paramédico, 
promovendo reuniões de estudo e discussão de problemas de saúde ou debates de temas 
técnico-administrativos, para proporcionar aos profissionais a observação e a experiência 
no campo da saúde pública e manter ou elevar o padrão de atendimento; elaborar 
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de atividade em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle 
e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando 
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando exposições 
sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando 
e discutindo trabalhos técnico-científicos para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalhoafetos ao Município; executar outras tarefas correlatas.Atuação no 
PSF – Programa Saúde da Família: Realizar consultas clínicas aos usuários da área pela 
qual é responsável; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de 
vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade 
de Saúde da região pela qual é responsável e, quando necessário, no domicílio; Realizar 
as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção 
Básica, definidas na Norma Ocupacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a 
atuação clínica à prática de saúde coletiva; Fomentar a formação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto 
atendimento médico de urgências e emergências; Encaminhar os serviços de maior 
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade 
de Saúde, por meio de um sistema de acompanhamento; Realizar pequenas cirurgias 
ambulatoriais; Indicar internações hospitalares; Solicitar exames complementares; Verificar 
óbitos; Registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB e no sistema de 
Informática do órgão municipal de saúde, todos os procedimentos realizados. Cumprir 
demais atividade que venham ser determinadas pelo Ministério da Saúde concernente ao 
Programa Saúde da Família; Executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo 
órgão municipal de saúde.
CARGO: 105 Médico Generalista II
Requisitos: Curso Superior em Medicina e Inscrição no Conselho Regional da Categoria e 
demais requisitos constantes da Lei 1.778/2019.
AtribuiçõesRealizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica: efetuar 
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas 
de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina 
preventiva, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando, 
prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se 
necessário; requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para 
fins de diagnóstico e acompanhamento clínico; manter registro dos pacientes examinados, 
anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar 
atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes 
para tratamento especializado quando for o caso; participar da formulação de diagnósticos 
de saúde pública, realizando levantamento da situação dos serviços de saúde do município, 
identificando prioridades, para determinação de programação a serem desenvolvidos; 
realizar avaliação periódica dos serviços prestados; participar dos trabalhos de prevenção 
e controle de doenças transmissíveis em geral (programas de vigilância epidemiológica); 
opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral e 
saúde individual, bem como de grupos específicos, particularmente, daqueles prioritários 
e de alto risco; participar da operacionalização do sistema de referência e contra-
referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participar de programas 
e atividades de educação sanitária, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família 
e da comunidade; efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da 
prestação dos serviços de saúde; participar das definições dos programas de atualização 
e aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios 
técnicos para a composição dos conteúdos programáticos; supervisionar e avaliar a coleta 
de dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, principalmente os relativos à 
mortalidade e morbilidade, orientando as tarefas da equipe de pesquisas, e analisando 
resultados das mesmas, para obter informes atualizados e, através delas, indicadores de 
saúde da população estudada; identificar e avaliar os problemas de saúde da unidade 
em estudo, analisando os dados coletados, a fim de conhecer os fatores determinantes, 
os recursos disponíveis para as ações de saúde e estabelecer prioridades; elaborar os 
planos de atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade, 
montando programas de ações médico-sanitárias com base numa escala de prioridades, 
tais como, tempo, pessoal, recursos materiais e financeiros, para controlar ou baixar 
os níveis de endemias, evitar epidemias de elevar os níveis de saúde; elaborar normas 
técnicas e administrativas, relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos, consultando 
documentos de outros serviços, legislação pertinente e boletins bioestatísticos, para obter, 
em bases científicas, programações padronizadas das ações de saúde; assessor ou 
executar atividades de controle de poluição da água, do solo, do ar e do destino adequado 
do lixo e dejetos, guiando-se pelo resultado de pesquisas pré-realizadas nesse sentido 
para melhorar as condições de saneamento do meio ambiente; estimular medidas de 
notificação das doenças epidêmicas e consequentes medidas de controle das mesmas, 
seguindo as 26 determinações da Organização Mundial da Saúde, para possibilitar a 
identificação e controle dos processos mórbidos; participar do planejamento, execução 
e avaliação de programas educativos destinados a grupos da comunidade, coordenando 
reuniões, divulgando a legislação sanitária e outros assuntos relativos à saúde, através 
de palestras e recursos audiovisuais, para motivar o desenvolvimento de atitudes e 
hábitos sadios; participar dos programas de treinamento de pessoal médico e paramédico, 
promovendo reuniões de estudo e discussão de problemas de saúde ou debates de temas 
técnico-administrativos, para proporcionar aos profissionais a observação e a experiência 
no campo da saúde pública e manter ou elevar o padrão de atendimento; elaborar 
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de atividade em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle 
e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando 
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando exposições 
sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando 
e discutindo trabalhos técnico-científicos para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalhoafetos ao Município; executar outras tarefas correlatas. Atuação no 

PSF – Programa Saúde da Família: Realizar consultas clínicas aos usuários da área pela 
qual é responsável; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de 
vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade 
de Saúde da região pela qual é responsável e, quando necessário, no domicílio; Realizar 
as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção 
Básica, definidas na Norma Ocupacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a 
atuação clínica à prática de saúde coletiva; Fomentar a formação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto 
atendimento médico de urgências e emergências; Encaminhar os serviços de maior 
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade 
de Saúde, por meio de um sistema de acompanhamento; Realizar pequenas cirurgias 
ambulatoriais; Indicar internações hospitalares; Solicitar exames complementares; Verificar 
óbitos; Registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB e no sistema de 
Informática do órgão municipal de saúde, todos os procedimentos realizados. Cumprir 
demais atividade que venham ser determinadas pelo Ministério da Saúde concernente ao 
Programa Saúde da Família; Executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo 
órgão municipal de saúde.
CARGO: 106 Médico Generalista III
Requisitos: Curso Superior em Medicina e Inscrição no Conselho Regional da Categoria e 
demais requisitos constantes da Lei 1.778/2019.
Atribuições Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica: efetuar 
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas 
de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina 
preventiva, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando, 
prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se 
necessário; requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para 
fins de diagnóstico e acompanhamento clínico; manter registro dos pacientes examinados, 
anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar 
atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes 
para tratamento especializado quando for o caso; participar da formulação de diagnósticos 
de saúde pública, realizando levantamento da situação dos serviços de saúde do município, 
identificando prioridades, para determinação de programação a serem desenvolvidos; 
realizar avaliação periódica dos serviços prestados; participar dos trabalhos de prevenção 
e controle de doenças transmissíveis em geral (programas de vigilância epidemiológica); 
opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral e 
saúde individual, bem como de grupos específicos, particularmente, daqueles prioritários 
e de alto risco; participar da operacionalização do sistema de referência e contra-
referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participar de programas 
e atividades de educação sanitária, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família 
e da comunidade; efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da 
prestação dos serviços de saúde; participar das definições dos programas de atualização 
e aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios 
técnicos para a composição dos conteúdos programáticos; supervisionar e avaliar a coleta 
de dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, principalmente os relativos à 
mortalidade e morbilidade, orientando as tarefas da equipe de pesquisas, e analisando 
resultados das mesmas, para obter informes atualizados e, através delas, indicadores de 
saúde da população estudada; identificar e avaliar os problemas de saúde da unidade 
em estudo, analisando os dados coletados, a fim de conhecer os fatores determinantes, 
os recursos disponíveis para as ações de saúde e estabelecer prioridades; elaborar os 
planos de atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade, 
montando programas de ações médico-sanitárias com base numa escala de prioridades, 
tais como, tempo, pessoal, recursos materiais e financeiros, para controlar ou baixar 
os níveis de endemias, evitar epidemias de elevar os níveis de saúde; elaborar normas 
técnicas e administrativas, relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos, consultando 
documentos de outros serviços, legislação pertinente e boletins bioestatísticos, para obter, 
em bases científicas, programações padronizadas das ações de saúde; assessor ou 
executar atividades de controle de poluição da água, do solo, do ar e do destino adequado 
do lixo e dejetos, guiando-se pelo resultado de pesquisas pré-realizadas nesse sentido 
para melhorar as condições de saneamento do meio ambiente; estimular medidas de 
notificação das doenças epidêmicas e consequentes medidas de controle das mesmas, 
seguindo as 26 determinações da Organização Mundial da Saúde, para possibilitar a 
identificação e controle dos processos mórbidos; participar do planejamento, execução 
e avaliação de programas educativos destinados a grupos da comunidade, coordenando 
reuniões, divulgando a legislação sanitária e outros assuntos relativos à saúde, através 
de palestras e recursos audiovisuais, para motivar o desenvolvimento de atitudes e 
hábitos sadios; participar dos programas de treinamento de pessoal médico e paramédico, 
promovendo reuniões de estudo e discussão de problemas de saúde ou debates de temas 
técnico-administrativos, para proporcionar aos profissionais a observação e a experiência 
no campo da saúde pública e manter ou elevar o padrão de atendimento; elaborar 
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de atividade em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle 
e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando 
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando exposições 
sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando 
e discutindo trabalhos técnico-científicos para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalhoafetos ao Município; executar outras tarefas correlatas. Atuação no 
PSF – Programa Saúde da Família: Realizar consultas clínicas aos usuários da área pela 
qual é responsável; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de 
vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade 
de Saúde da região pela qual é responsável e, quando necessário, no domicílio; Realizar 
as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção 
Básica, definidas na Norma Ocupacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a 
atuação clínica à prática de saúde coletiva; Fomentar a formação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto 
atendimento médico de urgências e emergências; Encaminhar os serviços de maior 
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade 
de Saúde, por meio de um sistema de acompanhamento; Realizar pequenas cirurgias 
ambulatoriais; Indicar internações hospitalares; Solicitar exames complementares; Verificar 
óbitos; Registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB e no sistema de 
Informática do órgão municipal de saúde, todos os procedimentos realizados. Cumprir 
demais atividade que venham ser determinadas pelo Ministério da Saúde concernente ao 
Programa Saúde da Família; Executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo 
órgão municipal de saúde.
CARGO: 107 Médico Generalista IV
Requisitos: Curso Superior em Medicina e Inscrição no Conselho Regional da Categoria e 
demais requisitos constantes da Lei 1.778/2019.
Atribuições Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica: efetuar 
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas 
de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina 
preventiva, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando, 
prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se 
necessário; requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para 
fins de diagnóstico e acompanhamento clínico; manter registro dos pacientes examinados, 
anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar 
atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes 
para tratamento especializado quando for o caso; participar da formulação de diagnósticos 
de saúde pública, realizando levantamento da situação dos serviços de saúde do município, 
identificando prioridades, para determinação de programação a serem desenvolvidos; 
realizar avaliação periódica dos serviços prestados; participar dos trabalhos de prevenção 
e controle de doenças transmissíveis em geral (programas de vigilância epidemiológica); 
opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral e 
saúde individual, bem como de grupos específicos, particularmente, daqueles prioritários 
e de alto risco; participar da operacionalização do sistema de referência e contra-
referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participar de programas 
e atividades de educação sanitária, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família 
e da comunidade; efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da 
prestação dos serviços de saúde; participar das definições dos programas de atualização 
e aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios 
técnicos para a composição dos conteúdos programáticos; supervisionar e avaliar a coleta 
de dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, principalmente os relativos à 
mortalidade e morbilidade, orientando as tarefas da equipe de pesquisas, e analisando 
resultados das mesmas, para obter informes atualizados e, através delas, indicadores de 
saúde da população estudada; identificar e avaliar os problemas de saúde da unidade 
em estudo, analisando os dados coletados, a fim de conhecer os fatores determinantes, 
os recursos disponíveis para as ações de saúde e estabelecer prioridades; elaborar os 
planos de atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade, 
montando programas de ações médico-sanitárias com base numa escala de prioridades, 
tais como, tempo, pessoal, recursos materiais e financeiros, para controlar ou baixar 
os níveis de endemias, evitar epidemias de elevar os níveis de saúde; elaborar normas 
técnicas e administrativas, relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos, consultando 
documentos de outros serviços, legislação pertinente e boletins bioestatísticos, para obter, 
em bases científicas, programações padronizadas das ações de saúde; assessor ou 
executar atividades de controle de poluição da água, do solo, do ar e do destino adequado 
do lixo e dejetos, guiando-se pelo resultado de pesquisas pré-realizadas nesse sentido 
para melhorar as condições de saneamento do meio ambiente; estimular medidas de 
notificação das doenças epidêmicas e consequentes medidas de controle das mesmas, 
seguindo as 26 determinações da Organização Mundial da Saúde, para possibilitar a 
identificação e controle dos processos mórbidos; participar do planejamento, execução 
e avaliação de programas educativos destinados a grupos da comunidade, coordenando 
reuniões, divulgando a legislação sanitária e outros assuntos relativos à saúde, através 
de palestras e recursos audiovisuais, para motivar o desenvolvimento de atitudes e 
hábitos sadios; participar dos programas de treinamento de pessoal médico e paramédico, 
promovendo reuniões de estudo e discussão de problemas de saúde ou debates de temas 
técnico-administrativos, para proporcionar aos profissionais a observação e a experiência 
no campo da saúde pública e manter ou elevar o padrão de atendimento; elaborar 
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de atividade em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle 
e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando 
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando exposições 
sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando 
e discutindo trabalhos técnico-científicos para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalhoafetos ao Município; executar outras tarefas correlatas. Atuação no 
PSF – Programa Saúde da Família: Realizar consultas clínicas aos usuários da área pela 
qual é responsável; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de 
vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade 
de Saúde da região pela qual é responsável e, quando necessário, no domicílio; Realizar 
as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção 
Básica, definidas na Norma Ocupacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a 
atuação clínica à prática de saúde coletiva; Fomentar a formação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto 
atendimento médico de urgências e emergências; Encaminhar os serviços de maior 
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade 
de Saúde, por meio de um sistema de acompanhamento; Realizar pequenas cirurgias 
ambulatoriais; Indicar internações hospitalares; Solicitar exames complementares; Verificar 
óbitos; Registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB e no sistema de 
Informática do órgão municipal de saúde, todos os procedimentos realizados. Cumprir 
demais atividade que venham ser determinadas pelo Ministério da Saúde concernente ao 
Programa Saúde da Família; Executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo 
órgão municipal de saúde.
CARGO: 108 Médico Especialista Pediatria
Requisitos: Curso Superior em Medicina, Inscrição no Conselho Regional da Categoria, e 
título de especialista em pediatria e demais requisitos constantes da Lei 1.778/2019.
Atribuições: Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica: prestar 
assistência médica integral à saúde da criança e adolescente, aplicando recursos da 
medicina preventiva, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando, 
prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se 
necessário; avaliar e acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças; realizar 
puericultura em crianças menores de 02 anos; requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares de laboratório, para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico; 
manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento 
prescrito e evolução da doença; encaminhar pacientes para tratamento especializado 
quando for o caso; participar da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando 
levantamento da situação dos serviços de saúde do município, identificando prioridades, 
para determinação de programação a serem desenvolvidos; realizar avaliação periódica 
dos serviços prestados; opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de 
assistência integral e saúde individual, bem como de grupos específicos, particularmente, 
daqueles prioritários e de alto risco; participar da operacionalização do sistema de 
referência e contra-referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; 
participar de programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria da saúde 
do indivíduo, da família e da comunidade; efetuar pesquisas na área, visando contribuir 
para o aprimoramento da prestação dos serviços de saúde; participar das definições dos 
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde, 
fornecendo subsídios técnicos para a composição dos conteúdos programáticos elaborar 
os planos de atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade; 
participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos destinados 
a grupos da comunidade; participar dos programas de treinamento de pessoal médico; 
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participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de 
atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestra, a fim de contribuir para 
o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de 
grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas 
e particulares, realizando exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, 
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 
executar outras tarefas correlatas.
CARGO: 109 Médico Especialista Ginecologista e Obstetra
Requisitos:Curso Superior em Medicina, Inscrição no Conselho Regional da Categoria, e 
título de especialista em ginecologia e obstetrícia e demais requisitos constantes da Lei 
1.778/2019.
Atribuições: Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica: 
prestar assistência médica integral à saúde da mulher, na área de ginecologia e 
obstetrícia, aplicando recursos da medicina preventiva, terapêutico ou de emergência, 
examinando o paciente, diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientações 
e solicitandohospitalização, se necessário; Orientar mulheres e gestantes quanto ao 
planejamento familiar, uso de métodos contraceptivos, pré-natal, parto e puerpério, 
aleitamento materno, entre outros; Realizar acompanhamento de pré-natal das gestantes, 
com encaminhamentos quando se fizer necessário; Coletar material para exame preventivo 
de Câncer de colo uterino quando julgar necessário; coletar material para outros exames 
ginecológicos. Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, 
para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico; manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da 
doença; encaminhar pacientes para tratamento especializado quando for o caso; participar 
da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamento da situação 
dos serviços de saúde do município, identificando prioridades, para determinação de 
programação a serem desenvolvidos; realizar avaliação periódica dos serviços prestados; 
opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral e 
saúde individual, bem como de grupos específicos, particularmente, daqueles prioritários 
e de alto risco; participar da operacionalização do sistema de referência e contra-
referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participar de programas 
e atividades de educação sanitária, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família 
e da comunidade; efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da 
prestação dos serviços de saúde; participar das definições dos programas de atualização e 
aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos 
para a composição dos conteúdos programáticos; elaborar os planos de atendimento em 
função das necessidades básicas de saúde da coletividade; participar do planejamento, 
execução e avaliação de programas educativos destinados a grupos da comunidade; 
participar dos programas de treinamento de pessoal médico; participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as 
em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho 
e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 
realizando exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; executar outras tarefas 
correlatas.
CARGO: 110 Professor Magistério
Requisitos:Formação em nível superior em curso de licenciatura em Pedagogia ouCurso 
Normal Superior, admitida como formação mínima, a oferecida em nívelmédio, na 
modalidade Normal.
Atribuições: 1. Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo entre 
outras, as seguintes atribuições:
- Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola;
- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento;
- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas;
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
- Divulgar as experiências educacionais realizadas;
- Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da 
escola e ao processo de ensino-aprendizagem.
CARGO: 111 Psicólogo
Requisitos:Curso superior em Psicologia e comprovante de inscrição no Conselho Regional 
da Categoria e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no 
regulamento federal que rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de 
Psicologia e conforme regulamento próprio a ser elaborado e publicado pela Secretaria 
de Assistência Social, Secretaria de Educação e/ou Secretaria de Saúde. Sob a 
supervisão e orientação do Secretário Municipal da Assistência Social, Educação e/
ou Saúde, é o responsável pelo atendimento pessoal a cada um dos que necessitarem 
de acompanhamento psicológico, de acordo com o agendamento realizado pelo setor 
responsável pela Assistência Social, Educação e/ou Saúde, emitindo encaminhamentos, 
receituários, realizando a orientação necessária às pessoas que acompanhar elaborando 
os relatórios que lhe forem determinados pela Secretaria Municipal a que estiver 
subordinado ou aqueles devidos aos órgãos Estaduais e Federais. Pode, ainda, o 
Psicólogo ser convocado para a realização de palestras e/ou orientações coletivas sobre 
determinado aspecto, principalmente relativos ao tratamento preventivo de doenças ou no 
cumprimento de campanhas de saúde pública. É, ainda, função e obrigação do Psicólogo, 
sob pena de responsabilidade, a comunicação de todo evento que envolva os servidores 
ou os usuários do sistema, sobre eventuais irregularidades que possam ser detectadas.
CARGO: 112 Técnico em Manutenção em Informática I
Requisitos: Curso Superior na área de informática e demais requisitos constantes da Lei 
1.312/2015.
Atribuições: Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, 
identificando os defeitos e substituindo componentes; programar arquiteturas de rede e 
analisar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação aplicáveis em soluções de 
TL; avaliar a necessidade de substituição e atualização tecnológica dos componentes de 
redes; instalar, configurar e desinstalar programas e softwares, utilitários e aplicativos; 
realizar procedimentos de backup e recuperação de dados; executar manutenção de 
software; executar manutenção de equipamentos e sistemas de telefonia, dados, som 
e imagem; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função.
CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO/MÉDIO
CARGO: 201 Agente Administrativo
Requisitos: Ensino Médio Completoe demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Escriturários de modo geral, para serviços a serem desenvolvidos nos 
departamentos de Tributação, Contabilidade, Secretaria Geral, Tesouraria, Assistência 
Social. Jurídico, Recursos Humanas, Engenharia, Departamento de Cultura e Desportos, 
Secretaria de Educação, e outros que forem criados ou que foram omitidos, mas que 
exigem qualificação inerente à função, podendo ser designado para trabalhar em qualquer 
uma das secretarias.
CARGO: 202 Cuidador
Requisitos: Ensino Médio Completo e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Desenvolver atividades junto aos abrigos residenciais municipais com 
crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social acolhidos sob 
medida de proteção, exigido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, através dos 
Conselhos Tutelares e Ministério Público; participar da elaboração, execução e avaliação 
de planos personalizados para cada ingresso nos programas; planejar e desenvolver, 
em conformidade com a proposta pedagógica, atividades lúdicas, sociais, culturais e de 
rotinas pessoais diárias - como higiene pessoal e alimentação; demais tarefas afins com 
os programas sociais do Município.
CARGO: 203 Monitor Educacional
Requisitos: Ensino Médio Completo e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Função de Auxiliar em Creches e Escolas Municipais, desenvolvendo as 
atividades inerentes à função, de acordo com a orientação e Supervisão dos respectivos 
Diretores das Unidades onde forem designados.
CARGO: 204 Recepcionista
Requisitos: Ensino Médio Completo e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Função de Auxiliar da Chefia do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, recebendo o 
pessoal que vier se entrevistar com o Chefe do Executivo Municipal, agendando entrevistas 
ou encaminhando para quem de direito, tudo de acordo com a Orientação e Supervisão 
do Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, podendo ainda desempenhar suas 
funções em qualquer Secretaria a critério da Administração Municipal.
CARGO: 205 Técnico em Enfermagem
Requisitos: Ensino Médio profissionalizante na área de Técnico de Enfermagem com 
comprovante de inscrição no Conselho Regional da Categoria e demais requisitos 
constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no 
regulamento federal que rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de 
Enfermagem e conforme regulamento próprio a ser elaborado e publicado pela Secretaria 
Municipal de Saúde. Todas as atividades relacionadas com a profissão serão desenvolvidas 
no Hospital Municipal ou nos Postos de Saúde, conforme determinar o Secretário de Saúde, 
sendo que poderá, ainda, ser determinado a cada servidor uma função específica dentro 
de cada unidade de saúde. E, ainda, função e obrigação do Técnico de Enfermagem, sob 
pena de responsabilidade, a comunicação de todo evento que envolva os servidores ou os 
usuários do sistema de saúde, sobre eventuais irregularidades que possam ser detectadas.
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO: 301 Motorista
Requisitos: Ensino Fundamental completo com Carteira Nacional de Habilitação na 
Categoria “D”e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Conduzir automóveis, caminhões, ônibus, peruas, motocicletas, enfim, todos 
os veículos da Municipalidade, podendo, a critério do Senhor Secretário da Administração 
ser designado para trabalhar em qualquer secretaria, passando, então a subordinar-se ao 
Departamento de Transporte daquela Secretaria, até ser designado para outra, sempre 
a critério do Secretário da Administração Municipal. Além de conduzir o veículo a que foi 
designado, tem a tarefa de verificar todos os itens como água, óleo, nível de combustível, 
tensão das correias, nível de água da bateria, extintor de incêndio e outros itens de 
segurança obrigatório, pneu de reserva, ferramentas necessárias enfim, todos os itens 
para o bom funcionamento do veículo, e outras tarefas inerentes à sua função, na forma do 
regulamento que poderá ser emitido pelo seu Chefe Imediato. Deve conduzir os veículos 
observando todas as normas e com os equipamentos de segurança de uso obrigatório, e 
será o responsável pelo pagamento de multa se der causa para a autuação.
CARGO: 302 Operador de Máquinas/Operador de Máquina Patrola
Requisitos: Ensino Fundamental completo com Carteira Nacional de Habilitação na 
Categoria “C” e experiência em operação de máquinas e demais requisitos constantes da 
Lei 1.312/2015.
Atribuições: Máquinas e tratores da Municipalidade, podendo, a critério do Sr. Secretário 
da Administração ser designado para trabalhar em qualquer secretaria, passando, então 
a subordinar-se ao departamento de próprio daquela secretaria, até ser designado para 
outra, sempre a critério do Secretário da Administração Municipal. Além de Operar a 
máquina a que foi designado, tem a tarefa de verificar todos os itens como água, óleo, 
nível de combustível, tensão das correias, nível de água da bateria, extintor de incêndio e 
outros itens de segurança obrigatório, ferramentas necessárias enfim, todos os itens para 
o bom funcionamento do veículo, e outras tarefas inerentes à sua função, na formado 
regulamento que poderá ser emitido pelo seu Chefe Imediato. Deve operar a máquina 
observando todas as normas e com os equipamentos de segurança de uso obrigatório, e 
será o responsável pelo pagamento de multa se der causa para a autuação.
CARGO: 303 Auxiliar de Serviços Gerais Funções I
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto e demais requisitos constantes da Lei 
1.312/2015.
Atribuições: Auxiliar Geral da Administração, podendo ser designado para trabalhar em 
qualquer uma das Secretarias, a critério do Sr. Secretário Municipal da Administração. 
Poderá ser designado para qualquer uma das seguintes tarefas, dentre outras que poderão 
surgir, a critério da administração, e respeitando a capacidade física, bem como o gênero 
de cada indivíduo: serviço braçal em geral; responsável pelo almoxarifado. Auxiliar de 
mecânico, borracheiro, eletricista, pedreiro, carpinteiro; contínuo, coveiro, gari, jardineiro, 
vigia, zelador, podendo ser aproveitado para qualquer uma das atividades inerentes à 
função, a critério do Secretário Municipal da Administração Geral.
CARGO: 304 Auxiliar de Serviços Gerais Funções II
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto e demais requisitos constantes da Lei 
1.312/2015.
Atribuições: Auxiliar Geral da Administração, podendo ser designado para trabalhar em 
qualquer uma das Secretarias, a critério do Sr. Secretário Municipal da Administração. 
Poderá ser designado para qualquer uma das seguintes tarefas, dentre outras que 
poderão surgir, a critério da administração, e respeitando a capacidade física, bem como 
o gênero de cada indivíduo; Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas 
dependências internas e externas da Administração, efetuar a limpeza e conservação 
de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em condições de uso, 
executar atividades de copa e cozinha, zelar pela guarda, conservação, manutenção e 
limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de 
trabalho, podendo ser aproveitado para qualquer uma das atividades inerentes à função, a 
critério do Secretário Municipal da Administração Geral.
Terra Roxa/PR, 10 de fevereiro de 2020.
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Venda de veículos cai 3,2% em janeiro, segundo
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

 IMercado

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 9 e 10 de Fevereiro de 2020

VeículosVeículos

A venda de veículos caiu 
3,2% em janeiro deste ano 
na comparação com janeiro 
do ano passado, passando 
de 199,8 mil unidades para 
193,5 mil. Na comparação 
com dezembro, quando fo-
ram vendidos 262,6 mil veí-
culos, também houve queda 
(26,3%). Os dados foram 
divulgados pela Associação 
Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores 
(Anfavea).

De acordo com o pre-
sidente da Anfavea, Luiz 
Carlos Moraes, essa queda 
é normal para o período, no 
qual as vendas competem 
com as férias escolares, 
sendo um momento em 
que muitos consumidores 
viajam. “[O resultado] tam-
bém foi afetado pelo novo 
sistema de placas, princi-
palmente em São Paulo.”

O balanço mensal da 
Anfavea mostrou ainda 
que a produção brasileira 
de veículos também caiu 
(3,9%), na comparação de 
janeiro a janeiro. Neste ano 
foram produzidas 191,4 mil 
unidades e, em janeiro do 
ano passado, foram 199,1 
mil. Já na comparação com 
dezembro houve aumento 
da produção (12,2%). “Al-
gumas fábricas tiveram 
uma semana de férias co-
letivas, outras deram duas 
semanas, o que é normal, 
mas os números estão em 
linha com o que estamos 

Nova proposta pedagógica do Colégio Atmos 
chama a atenção dos pais de Umuarama

A escolha do colégio 
que onde a criança irá estu-
dar é uma grande responsa-
bilidade. Muitos pais têm 
dúvidas e acabam agindo 
por impulso, sem analisar 
alguns pontos importantes.

A criança passará pelo 
menos um ano inteiro nesse 
ambiente, a escolha errada 
pode causar sérios prob-
lemas de sociabilidade e 
desenvolvimento podendo 
acarretar a perda do ano le-
tivo inteiro. O projeto ped-
agógico talvez seja o ponto 
mais importante a ser aval-
iado. 

É preciso entender 
como o conhecimento é 
passado, quais os valores 
que são explorados e por 
meio de quais atividades 
são expressos, já que, é 
nesse período que a cri-
ança começa a formar o seu 
caráter e defi nir sua visão de 
mundo que talvez a guie por 
toda a vida. 

O segundo ponto é o 
corpo docente.É necessária 
uma equipe pedagógica ex-
periente e especializada no 
ensino das crianças, mais do 
que passar conhecimento, 
é necessário que eles se re-
sponsabilizem também pelo 
aprendizado de cada aluno, 
seguindo a fi losofi a e a pro-
jeto pedagógico do colégio 
que você já escolheu.

Por último, a estrutura 
do colégio. Para uma cri-
ança conseguir absorver o 
máximo de conhecimento, 
é preciso que ela esteja con-
fortável, além do conheci-
mento, as relações entre os 
amigos é fundamental, ava-
lie toda a estrutura do colé-
gio, os espaços oferecidos, 
as salas de aula, pátio, salas 
especiais, quadra e todo re-
curso disponível. Seu fi lho 
merece!

Em Umuarama há in-
úmeras opções de institu-
ições educacionais tradi-

cionais, mas é preciso estar 
atento ao colégio que real-
mente oferece tudo o que 
seu fi lho merece para se de-
senvolver e ir além.

Um novo colégio em 
Umuarama chama a atenção 
por oferecer um novo pro-
jeto pedagógico, focado na 
metodologia afetiva, visan-
do desenvolver na criança 
habilidades, competências, 
atitudes e valores que serão 
levados por toda a vida.

A concepção do plano 
pedagógico e a implantação 
da nova sede do Colégio 
Atmos foram elaborados 
por gestores com vasta ex-
periência no ramo educa-
cional. 

A estrutura física da 
instituição acaba de pas-
sar por readequações com 
objetivo de garantir total 
conforto aos alunos, com 
ambientes amplos, salas de 
aulas climatizadas, brinque-
doteca, playground, e outros 

espaços direcionados a ativ-
idades específi cas.

Para isso, contam com 
uma equipe de profi ssionais 
especializados que utilizam 
como recurso pedagógico: 
músicas, histórias, brinca-
deiras, estímulos afetivos, 
físicos, cognitivos e senso-
riais, fundamentais para o 
desenvolvimento infantil.

Além disso, as crianças 
terão acompanhamento de 

tarefas, atividades extracur-
riculares como culinária, 
desenho, entre outras. 

Mas o tempo está che-
gando ao fi m, já que as aulas 
iniciam no próximo dia 17. 
Os pais podem optar pelo 
período matutino, vesperti-
no ou integral.

Uma estrutura tão es-
pecializada assim, com alto 
nível de cuidados e atenção 
exige uma limitação de va-

gas, mas as matrículas para 
alunos do berçário ao 5 ano 
ainda estão abertas.

Talvez essa seja a sua 
última chance de ajudar seu 
fi lho ir além. Matricule seu 
fi lho no Colégio Atmos.

Colégio Atmos, ensino que 
impulsiona. 

Av. Rotary, 3382 (44) 3622 
3224 | (44) 9 8832 8511.

imaginando, disse Moraes.
Segundo a Anfavea, 

as exportações de veícu-
los montados continuam 
apresentando queda. Na 
comparação com janeiro 
do ano passado, o recuo 
foi de 20,0%, com 20 mil 
unidades comercializadas 
no mercado externo. Em 
relação a dezembro, quan-
do foram vendidas 29,0 mil 
unidades, as exportações 

caíram 30,9%.
“Estamos passando por 

crise na Argentina, mudou 
o cenário. Nós temos um 
novo governo lá que está 
começando a tomar as me-
didas. A tendência é voltar 
a crescer, mas ainda é mui-
to cedo para dizer quando 
isso vai acontecer e qual o 
tamanho desse crescimen-
to”, afirmou o presidete da 
Anfavea.

exportações 
Moraes lembrou que as exporta-

ções são muito importantes para o 
setor e disse que, por isso, o tema 
preocupa. A Anfavea prevê queda 
este ano no setor, com números até 
piores do que os do ano passado, 
quando foram exportados 428 mil 
unidades. A previsão para este ano 
é de 380 mil. “Precisamos ter mais 
exportação e precisamos resolver 
saldo credor de ICMS [Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços], resíduos tributários, 
reforma tributária, e se não atacar-
mos mais rápido esse tema, teremos 
mais dificuldades. E isso não é só 
um problema do setor automotivo”, 
afirmou o presidente da Anfavea. 
Ele acrescentou que as projeções 
para 2020 são as de mais de 3 mi-
lhões de veículos emplacados, com 
a produção crescendo 7,3%.
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R E S I D E N C I A S / S O B R A D O S

RURAL

T E R R E N O S

RUA SANTA CECILIA
Residência: R$ 300.000,00 Residência localizada no 
Jardim São Cristóvão, na Rua Santa Cecilia n° 2072. 
LOTE 07 DA Quadra 03 medindo 264,00 m² sendo 
89,14 m² de residência em Alvenaria. 

DOURADINA-PR.
Residência de 70 m² com um terreno de 168,00 m², 
L.01-B - Q. 25. R$ 120.000,00

Edifício Residencial Malibu, na Avenida Parigot de Souza, ao lado do Condomínio Residencial Mont Blanc. Excelente
localização, um empreendimento com toda a infraestrutura, pensando na qualidade de vida para você e sua família. Com
brinquedoteca, sala de cinema, sala de jogos, área gourmet, piscina e salão de festas. Serão 16 pavimentos planta 02 com
131,50 m² de área total e 76,00 m² de área privativa, sendo 01 suíte, 02 quartos, cozinha, sala de jantar, sala de TV com
sacada, banheiro social, lavanderia e 01 vaga de garagem com o preço de lançamento a partir de R$ 270.000,00 – R$ 73.500,00
+ 48 parcelas de R$ 1.500,00 (corrigidos a 0,80% ao mês) e R$ 109.500,00 para a entrega da chave (CUB-PR).

LANÇAMENTO

Edifício Residencial Malibu.

MAIS DE 75%VENDIDO

Edifício Residencial Malibu, na Avenida Parigot de Souza, ao lado do Condomínio Residencial Mont Blanc. Excelente
localização, um empreendimento com toda a infraestrutura, pensando na qualidade de vida para você e sua família. Com
brinquedoteca, sala de cinema, sala de jogos, área gourmet, piscina e salão de festas. Serão 16 pavimentos planta 02 com
131,50 m² de área total e 76,00 m² de área privativa, sendo 01 suíte, 02 quartos, cozinha, sala de jantar, sala de TV com
sacada, banheiro social, lavanderia e 01 vaga de garagem com o preço de lançamento a partir de R$ 270.000,00 – R$ 73.500,00
+ 48 parcelas de R$ 1.500,00 (corrigidos a 0,80% ao mês) e R$ 109.500,00 para a entrega da chave (CUB-PR).

LANÇAMENTO

Edifício Residencial Malibu.

MAIS DE 75%VENDIDO

AV. BRASIL, TUPÃ – SP.
DATA DE TERRAS com uma área de 9.000,00 m². 
R$ 6.500.000,00

PARQUE SAN REMO
R$ 130.000,00 lote 02 da quadra 10, localizado na 
Rua 31 de Março do Parque San Remo, medindo 
373,00 m² conf. Matricula 22.723 do CRI 2° Oficio.

Terreno R$ 120.000,00 LOTE 07 DA Quadra 06, 
localizado no porto de Icaraíma, medindo 375,00m², 
conforme matricula n° 10.478 da CRI de Icaraíma.

PARQUE METROPOLITANO
Terreno: R$ 75.000,00 Lote 37 da Quadra 18, 
localizado na rua Shidue Yoshitani Iqueti, no Parque 
Metropolitano, medindo 10,00 x 22 = 220m²

JARDIM AEROPORTO I
Jardim Aeroporto I, Medindo 250,57 m² R$ 
70.000,00

PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATAS DE TERRAS L. 15, Q. 16; com 255,22 m². 
R$ 67.000,00

https://www.instagram.com/paulosergioimobiliaria
https://www.facebook.com/Paulosergio.imobiliaria/

ALUGA-SE
R E S I D E N C I A S / S O B R A D O S

SOBRADOS EM PORTO RICO
R$ 1.500,00 – Contendo três sobrados localizado 
no loteamento Pousadas do Paraná, no município 
de São Pedro do Paraná na comarca de Loanda-Pr. 

 V E N D A S

A P A R T A M E N T O S

R$ 120.000,00

Edifício
 Bela Vida

Apartamento n° 331 do
Bloco 03 no

Edifico Residencial Bela
Vida, com 45,6650m² de
área privativa e 6,6633m²

de areá comum totalizando
52,3283. 

Em Xambrê-Pr

²

R$ 5.000,00 de entrada

48X
416,00

ESTRADA DA BOIADEIRA 
Chácara n°12 localizada na Estrada da Boiadeira, medindo 
20.000m² R$ 200.000,00

ORION RESIDENCE. R$ 980.000,00
APARTAMENTO 15° N° 1501. COM ÁREA TOTAL DE 300M² SENDO 180M² DE USO PRIVATIVO; 85,00 M² DE ÁREA DE 
USO COMUM, RESPECTIVOS A ÁREA DE LAZER, PORTARIA, CIRCULAÇÃO, CASA DE MAQUINAS, DEPOSITO DE 

LIXO E RESERVATÓRIO E 35,00 M² DE ÁREA COBERTA, RELATIVA A 03 VAGAS DE GARAGEM.

ORION RESIDENCE. SITUADO 
NA AV. MARINGÁ

Apartamento cobertura triplex no Orion Residen-
ce. situado na Av. Maringá, com 432m2 de área 
privativa, possuindo, 03 suítes, 01 suíte master, 
piscina, área gourmet, 04 vagas de garagem n° 
141, 142, 143 e 144 R$ 3.200.000,00

RESIDENCIAL PARANOÁ
R$ 150.000,00 Conjunto Residencial Paranoá 
apartamento nº 307 do bloco A com área priva-
tiva de 52,36 m² e com área total de 67,77 m², 
contendo 01 suíte, 02 quartos, sendo que um dos 
quartos foi transformado em closed, cozinha com 
móveis planejados/lavanderia, 01 banheiro social 
e 01 vaga de garagem, localizado nesta cidade 
de Umuarama-Pr.

RUA SARANDI
Apartamento: R$ 200.000,00 Ap. 204, situado no setor 
dos fundos do primeiro pavimento tipo do residencial 
Ayrton Senna, Localizado na Rua Sarandi, 5363, 
medindo 98,0309m², sendo 68,2590m² de área de 
uso privativo, possui uma vaga de garagem n° 10 
situada no sub-solo, conforme matricula n° 34.474 
do CRI de 1° Oficio. VIENA II

Lotes De terra no Loteamento Viena II, L. 26, Q.15, 
medindo 255,22m². R$ 67.000,00

PARQUE RESIDENCIAL BELO HORIZONTE
Parque Residencial Belo Horizonte, sendo 200,00 
m² R$ 50.000,00

RUA AFRANIO PEIXOTO
Terreno:  R$ 45.000,00 L.06, Q. 07 Loteamento Jardim 
União – Rua Afranio Peixoto, 245 – Perola-PR, medindo 
240,00m²

JARDIM IMPÉRIO DO SOL II
Jardim Império do Sol II sendo 12,59X22,00 Tota-
lizando 277,00 m² R$ 40.000,00

JARDIM MONTREAL
Lote 03 da Quadra 09, localizado no jardim Montreal, 
medindo 178,00m2 R$ 40.000,00

PARQUE RESIDENCIAL ITALIA II
Lote 15 da quadra 03 localizado no loteamento Par-
que Residencial Italia II, medindo 151,90 m² conf. 
Matricula 59.831 do CRI do 1° oficio. R$ 30.000,00



PAMPA 89 1.6 
VENDE-SE

Álcool, bege, mecânica, 
pneus 100%, R$ 10.000,00. 
Interresados ligar : (44) 
9 9992-6667 tratar com 
Carlos ou ir direto na Rua Dr. 
Camargo 5010, Instaladora 
Cazarin, Umuarama

IMPORTAD
OS                                   

CIVIC LXS 1.8 
07/07

Automático, R$ 32.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292 / 
99976-0563.

CIVIC LXS 12/13
Preto, completo, automático. 
R$ 50.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

COROLLA GLI 
11/11

Preto, completo + couro. 
R$ 42.000,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

COROLLA SEG 
2010

Preto, completo, automático. 
Tratar (44) 9 9967-5800- 
Umuarama - Pr

COROLLA XEI 
11/11

Branco. R$ 42.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292 
/  99976-0563.

SANDERO 
STEPWAY1.6 

12/13
Prata, couro, automático. 
R$ 32.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

SW4 HILUX 
13/13

Branco, 07 lugares, 
100.000,00kM. R$ 125.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292 / 
99976-0563.

TOYOTA ETIOS 
HATCH 2016

Azul metálica, c/ apenas 
16.000km, semi-novo. 
Fones: (44) 3622-5191 
/ 9 9123-2635.

VOLKSWA
GEN                                   

FOX 1.0 08/09
Prata, com direção, vidro 
e trava. R$ 17.500,00. 
Fones: (44) 3622-3292 
/ 99976-0563.

PARATI 1.8 
97/97

Verde, 02 portas, ar + 
direção. R$ 8.300,00. 
Fones: (44) 3622-3292 
/  99976-0563.

SAVEIRO CS TL 
MB 2015

Branca, completa, bom de 
lata, pneus bons, super 
conservada, particular, não 
fumante. R$ 31.000,00. 
Fone: (44) 9 8454-8683 
whatss / 9 9935-7623

SAVEIRO SUPER 
SURF 1.6 06/07

Preta, completa. R$ 
20.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

VOYAGE 1.6 
2010

Prata, completo, R$ 
24.500,00.  Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

MOTOS                                        
BIZ 19/19

Vermelha, partida e freio. 
R$ 11.000,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

BROS 2017
Preta, com partida, R$ 
10.300,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

CASAS                                        
ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Excelente residência 
localizada no condomínio 
Paysage Essenza, Próximo 
ao Palladium Shopping de 
Umuarama-PR, contendo 
148m² de área construída, 

252m² de área total, 
possuindo 3 suítes,  Banheiro 
Social, Sala, Cozinha com 
Churrasqueira, Lavanderia 
e 2 vagas de garagem. O 
condomínio possui Piscina, 
Playground, Quadra 
Poliesportiva, Academia, 
Salão de Festas e Portaria 
24hs. Valor R$ 680.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44)99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Residência localizada 
na Rua Amaro Tavares, 
2191, Jardim Imigrantes, 
Umuarama-PR, contendo 
128m² de área construída, 

CARROS ANO      COR  OPCIONAIS  VALOR 
ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE 10/11 PRETO COMPLETO R$ 28.900,00

COBALT 1.4 LTZ 12/13 BRANCO COMPLETO R$ 32.900,00

CRUZE SPORT6 1.8 LT 13/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 49.900,00

CRUZE SEDAN 1.8 LT 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO RR 49.900.00

CRUZE SEDAN LT TURBO 17/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 73.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 76.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO 16/17 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 84.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 79.900,00

FUSION SEL 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 98.900,00

FUSION TITANIUM AWD 16/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00

HARLEY DAVIDSON V-ROD 1.250CC 13/13 PRETO COMPETO R$ 41.900,00

HB20X 1.6 FLEX 13/14 PRATA COMPLETO R$ 39.900,00 

ONIX 1.0 LT 18/18 BRANCO COMPLETO R$ 41.900.00

ONIX 1.4 ACT  16/17 PRETO COMPLETO R$ 57.900,00

ONIX 1.4 ACT AT 19/19 PRATA COMPLETO, AUT R$ 62.900,00

ONIX 1.0 TURBO PLUS LTZ 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 69.900,00

ONIX 1.0 TURBO PLUS LTZ 19/20 PRATA COMPLETO, AUT R$ 70.900,00

OMEGA FITTIPALDI 3.6 V6 10/11 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 48.900,00

PRISMA 1.4 LT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 51.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT. 16/17 VERMELHO COMPLETO, AUT R$ 53.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT. 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 62.900,00

S10 ADVANTAGE 2.4 FLEX 16/16 PRATA COMPLETO R$ 67.900,00

S10 2.8 LT AT 4X4 DIESEL 18/19 BRANCO COMPLETO, COURO R$ 129.900.00

S10 2.8 LTZ AT 4X4 DIESEL 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 146.900,00

SPIN 1.8 ACT AT 17/18 PRATA COMPLETO, AUT R$ 62.900,00

SPIN LT 1.8  12/13 BRANCA COMPLETO R$ 34.900,00

TRACKER 1.8 LT AT 15/16 PRATA COMPLETO, AUT R$ 59.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT 15/15 PRATA COMPLETO, AUT, TS R$ 62.900.00

TRACKER PREMIER TURBO 18/18 BRANCO COMPLETO, AUT, TS R$ 84.900,00

TRAILBLAZER V6 LTZ  12/13 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 79.900,00

TRAILBLAZER V6 LTZ  16/17 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 119.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 DIESEL 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 167.900,00

VOLKSWAGEN  

CASAS                                       

MOTOS

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE

Envie seu currículo a  Viação Umuarama:
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350

Pessoas com de�ciência (PCDs)
podem participar de processo 
seletivo!

CHEVROL
ET                                    
ASTRA HATCH 
09/09 PREMIUM

Prata, completo, 104 
PORTAS. R$ 19.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292  / 
99976-0563.

ASTRA SEDAN 
ADVANTAGE

06/07, completo, fl ex, 
branco. R$ 17.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292  
/  (44) 99976-0563.

CELTA 1.4 03/04
Prata, 4 portas, ar, vidro, 
trava. R$ 15.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292 
/ 99976-0563.

CELTA SUPER 
1.0 04/05

Alarme, trava. R$ 13.000,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292 
/  (44) 99976-0563.

CORSA CLASSIC 
SEDAN 1.6  

06/06
Preto, completo, ar, 
direção. R$ 16.000,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292  
/  (44) 99976-0563.

PRISMA LTZ 
16/17

Automático, 50.000Km, R$ 
64.000,00.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA GLS 
00/00

Azul, completo, automático, 
R$ 13.500,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA GLS 01
Bordo, completo. R$ 
14.500,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

FIAT                                         
DOBLO CARGO 

1. 4 11/12
Branco, ar. R$ 29.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292 /  
(44) 99976-0563.

PALIO ELX 1.3 
04/04

Bordo, fl ex, completo. R$ 
16.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

STRADA 1.4 
19/19

Cab. simples, branco, 
22.000Km, completo. R$ 
48.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

STRADA FIRE 
1.4 11/12

Branca, cab. simples, 
direção, vidro, trava, 04 
pneus novos. R$ 23.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292 / 
99976-0563.

STRADA HARD 
WORKING 18/19

Branca, completo. R$ 
42.000,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

TORO 16/17
Automático, prata. Km 
37.000. R$ 75.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292 
/ 99976-0563.

UNO ELETRONIC 
94 1.0 94/95

Cinza, quatro portas, com ar 
condicionado. R$ 7.300,00.  
Fones: (44) 3622-3292  / 
99976-0563

UNO WAY 1.4 13/13
Vidro, trava, 04 portas.   
Fones: (44) 3622-3292 
/ 99976-0563.

FORD                                         
FIESTA HATCH 

11/11
Completa, preto. R$ 
19.500,00.  Fones: (44) 
3622-3292 /  9 9976-0563.

FIESTA SEDAN  
1.6 10/11

Cinza metálico, completo. 
R$ 23.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292 /  (44) 99976-0563

FOCUS 2.0 
TITANIUM 2015

Hatch, + teto. R$ 56.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292 /  
99976-0563.

FORD FOCUS 
14/15

Branco,2.0, S.E, plus,  
Automatico, Completo, 
banco de couro. R$ 
49.500.00.  Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

CHEVROLET

192m² de área total , sendo 
1 Suíte, 2 Quartos,  Banheiro 
Social, Sala, Cozinha e 
Lavanderia com  moveis 
embutidos, ar condicionado 
em todos os quartos, o 
imóvel também possui 
Luminárias, Cortinas, 
Persianas e Balcões de 
banheiro, Sistema de segurança 
com câmeras e cerca elétrica 
e 2 vagas de garagem. 
Valor R$ 430.000,00 (Obs.: 
permuta-se por caminhonete 
tipo Hilux, Amarok, S10 a 
Dodge Ram, Permuta-se 
também por cavalo mecânico 
Semi-Novo Trukado). 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44)99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Excelente Sobrado localizada 
na Rua Thelmo Galvão 
Moreira, 2436, Jardim 
Laguna, Umuarama-PR, 
contendo 153m² de área 
construída, 200m² de área 
total, possuindo 1 Suíte, 3 
Quartos, Banheiro Social, 
Sala, Cozinha, Churrasqueira, 
lavanderia, Piscina e 2 
vagas de garagem. Valor 
R$ 590.000,00. Obs.: 
Promoção para pagamentos 
A Vista R$ 550.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44)99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Residência localizada na Rua 
Colorado, Parque Residencial 
Gávea, Umuarama-PR, 
contendo 215m² de área 
construída, 290.40m² de área 
total sendo (12.10X24.00), 
possuindo 1 Suíte Master, 
2 Quartos, Banheiro Social, 
Sala, Cozinha conjugada 
com espaço gourmet, 
lavanderia e 3 vagas 
de garagem. O imóvel 
possui ar condicionado 
e cortinas nos quartos 
e moveis planejado que 
fi caram na residência. 
Valor R$ 750.000,00. 
(Obs.: Troca-se por sitio 
de igual ou menor valor). 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44)99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Sala Comercial apropriado 
para qualquer ramo, localizada 
na Avenida Londrina, 4147, 
Zona I, Umuarama-PR, 
Antigo Dog King sendo uma 
ótima localização, contendo 
475m² de área construída 
e 516.26m² de área total, 
possuindo 2 Cozinhas, 02 
Banheiros adaptados para 
defi cientes físicos e Escritório 
com banheiro. Valor R$ 
2.250.000,00 e Aluga-se 
por R$ 6.500,00+ Seguro. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44)99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Residência de Alto Padrão 
localizada na Rua Lions, 
Jardim Lisboa, Umuarama-PR, 
contendo 165m² de área 
construída, possuindo 3 
Suítes com ar condicionado, 
Banheiro Social, Sala, Copa 
e Cozinha, Churrasqueira, 
lavanderia e 2 vagas de 
garagem. Valor R$ 800.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44)99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Residência localizada na 
Rua José Honório Ramos, 
3589, Zona II, Umuarama-PR, 
contendo 150m² de área 
construída, 490m² de área 
total sendo (14.00x35.00), 
possuindo 1 Suíte, 2 Quartos,  
Banheiro Social, Sala, Cozinha, 
Lavanderia e 2 vagas de 
garagem. Valor R$ 500.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44)99122-8210.

ALDEMIR 
IMÓVEIS ALUGA
R$ 1.500,00. Prox. A Praça 
Tamoyo. R. Bararuba, 2649  
Zona 06 - Suíte, 02 quartos, 
sala, cozinha com armários 
planejados, bwc social, área 
de serviço, garagem p/ 02 
veículos, ainda com espaço 
gourmet com churrasqueira e 
despensa, imóvel com cerca 
elétrica e portão eletrônico. 
+ Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338 ou digite 
o cód. 1139 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

FIAT

FORD

OUTRAS MARCAS



ALDEMIR 
IMÓVEIS  
VENDE

R$ 480.000,00 – Prox. 
Ao Sesc/Senac – Rua 
Maristela - 2844 – Zona 
IV - À. Ter. 270,00m², À. 
Constr. Aprox. 110,13m² 
- Alv/laje, Suíte, 02 qtos, 
sala pé direito alto , coz. 
c/ armário, bwc social, 
lav., espaço gourmet e 
garagem. + Detalhes: 
Plantão Interessados 
tratar pelo telefone (44)9 
9995-2111 (TIM) ou digite 
o cód. 1154 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR 
IMÓVES  
ALUGA

R$ 850,00. Prox. Igreja 
São Paulo. R. Manoel 
Freitas Da Silva, 2546 
– Pq Ibirapuera - Alv/laje 
– 03 qtos, sala, coz., Bwc 
soc., A. Ser.,  garagem 
+Detalhes – Interessados 
tratar pelo telefone (44)3056-
5555/9.9844-3338 ou digite 
o cód. 1119 em nosso 
site www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR 
IMÓVES  
ALUGA

R$ 700,00. Prox Ao Ibis 
Hotel.  R. Leonildo Stecca, 
17 Jardim Cruzeiro – Alv/
Laj –03 qtos, sala, coz. 
Bwc soc, A. serv. e gar.+ 
DETALHES – Interessados 
tratar pelo telefone (44) 
3056 –5555/9.9844-3338 
ou digite o cód. 1091 
em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

VENDE-SE
Residência na Rua 
Goiás 5521 Zona II em 
Umuarama, terreno 245 
m/2 área construída 165 
m/2 sendo: Uma suíte 
mais dois quartos, sala, 
copa/cozinha e dispensa. 
Garagem para dois carros, 
ar condicionado, aquecedor 
solar. Tratar com Dilnei 
Interessados tratar pelo 
telefone 44-998556104 
ou Eloiza 44-998907578
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VENDE-SE
Residência Rua Catanduva 
4086 jardim Aratimbó, 
terreno 360 m/2 com 128 
m/2 de área construída 
sendo: Uma suíte mais 
dois quartos, sala estar, 
copa/cozinha dispensa, 
lavanderia e garagem. Tratar 
com Dilnei 44-998556104 
ou Eloiza 44-998907578

ÓTIMA 
OPORTUNIDADE 

!!
R$ 1.100.000,00. Vende-se 
ou permuta por Imóvel 
ate 50% e o restante a 
combinar, Próximo CEMIL, 
Residência em Alvenaria 
c/ acabamento em gesso, 
toda em piso porcelanato, 
terreno 360m2 (12m X 
30m) e construção de 
251,28m2, com duas 
suítes climatizada, dois 
quartos, BWC Social, sala 
de TV, sala de estar ampla, 
Cozinha Ampla com Moveis 
Planejados, lavanderia, 
despensa e garagem quatro 
veículos, Edic BWC social, 
churrasqueira revestida em 
porcelanato c/ balcão em 
granito, interfone, Quarto 
para empregada. Fones: 
99103-2617 ou 99763-0860.

ÓTIMA 
OPORTUNIDADE!!
R$-200.000,00, Em Goioerê, 
50% de entrada e o restante 
a combinar, Rua Carlos 
Gomes, 1165 residência 
em Madeira, Terreno área 
490 m2 (14,00m X 35,00m) 
com área construída de 
108,00M2, possuindo, 03 
quartos, sala/ copa, 01 
cozinha grande, banheiro 
social, corredor ao lado 
com entrada para a 
cozinha e área serviço, 
Interessada contatar com 
Fones:9 99763-0860 ou9  
99103-2617. 

APARTAM
ENTOS                                 

ALDEMIR 
IMOVEIS VENDE
R$ 230.000,00 - Prox. 
Unipar Campus 3 – Zona 
03 – Ed. Residencial Green 
Park – Av. Londrina, 3380 
–À. Priv. 76,51 m²; Imóvel 
semi mobiliado suíte, 02 

APARTAMENTOS  

AVENIDA IPIRANGA Nº 3700

R$ 4.500,00 + IPTU - EM FRENTE A RODOVIÁRIA, terreno 
com 1.100,00m², ideal para estacionamento de veículos, 

depósito de materias de contrução e outros.

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL 
HIGIENÓPOLIS

R$ 4.500,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Térreo - Sala 
03, com Aproximadamente 292,79m², com 03 vagas de 

garagem privativas cobertas.

R$ 2.900,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 109, com 
Aproximadamente 110,98m², 1º andar, com vista para  Av. 

Valdomiro Frederico.

R$ 2.300,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 214, com 
Aproximadamente 88,50m² - 2º Andar, Sol da Manhã.

R$ 1.800,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 310, com 
Aproximadamente 72,42m² - 3º Andar, Sol da Manhã.

qts, sala, coz., A. serv., 
Bwc soc. e gar. + Detalhes 
- (44)3056-5555 ou digite 
cód. 1126 em nosso site 
www. aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR 
IMÓVEIS 
ALUGA

R$ 1.250,00. Prox. Harmonia 
Clube Campo - Ed. Res. 
Solar Das Palmeiras 2, R. 
José Dias Lopes, 4445. Jd 
Bandeirantes. À. Aprox. 
Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 
Quart., Sala estar/jantar, 
Coz., A. serviço, Bwc soc. 
e 02 vagas de garagem. 
- (Cond. Vlr/Aprox. R$ 
460,00 – Incluso água e 
gás ) +  Detalhes: (44)3056-
5555/9.9844-3338  ou 
digite cód. 1092 em nosso 
site www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR 
IMÓVEIS VENDE
R$ 180.000,00 – Prox. 
Colégio Sapiens - Ed. 
Res. Green Ville – Av. 
R.Grande Do Sul, 2477, 
APTO 302, BL 2 - À. Tot. 
63,04 m², À. Priv. 53,44 
m² - 3 quartos c/armários 
e cabeceira/painel p/cama, 
sala estar/jantar, cozinha 
planejada, lavanderia, bwc 
c/armário e box, garagem 
coberta. + Detalhes: Plantão 
(44)9 9995-2111  (OI) ou 
digite o cód. 972 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR 
IMÓVEIS VENDE
R$ 165.000,00. Prox. Unipar 
Sede, Ed. Residencial Novo 
Horizonte. Av. Londrina, 
3340 – Zona 02 - À.Tot.  
69,00 m² e À. Priv. 58,57 
m² - 03 Quart. Sala/estar/
jantar, coz, Bwc, gar. + 
Detalhes: Plantão  (44)9 
9995-2111 (TIM) ou digite 
o cód. 225 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR 
IMÓVEIS VENDE
R$ 650.000,00 – Prox. 
Ao Hospital Cemil – Av. 
Amambai, 3187 – Zona 
1-A – Suíte, 02 Quartos, Sala 

Estar/Copa, Cozinha, Bwc 
Soc., A. Ser., Despensa, 
Garagem + Detalhes – 
(44)3056-5555/9.9911-
5353 ou digite o cód. 
1161  em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR 
IMÓVES ALUGA
R$ 420,00. Prox. Uopeccan. 
Ed. Res. Paranoá. R. Miguel 
Serrano Bruno, 2300 –À. 
Priv. 52,00 m² - Suíte, 
02 Quart., Sala, Cozinha, 
A. serv,  Bwc soc. e 01 
Garag. - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 350,00 – Incluso 
água e gás) + Detalhes  
(44)3056-5555/9.9844-
3338  ou digite o cód. 
811 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

ALUGA-SE  
APTO EDF. 

ASTON PARK
Alugo Apto R$ 1.500,00+ 
Condominio.Rua Japurá, 
3601.esq. com Rua Perobal. 
Cont. 01 suite, 02 quartos, 
sala copa, cozinha com 
movéis planejados, sacada 
c/ churrasqueira, 02 vagas 
garagem.  Fone: (44) 9 
9975-0440. 

VENDE-SE 
APTO

Edifício Burle Max, apartamento 
1001 sendo: Uma suíte 
mais dois quartos, sala, 
cozinha, lavanderia e duas 
vagas na garagem 18/29. 
Área comum: Salão de 
festas, churrasqueira, 
piscina, sauna, academia 
e portaria 24 horas. Tratar 
com Dilnei 44-998556104 
ou Eloiza 44-998907578

VENDE-SE 
APTO. NO ED. 

ALVORADA, EM 
UMUARAMA

Apto. 81, 8° Andar (de 
frente, desocupado, baixo 
custo de condomínio), IPTU 
quitado,  Rua Piúna, 3.825. 
Área Central, próx. ao 
I.N.S.S., sendo: 3 quartos, 
sala/copa, cozinha, BWC 
social, área de serviço, 
garagem e elevador.  Área 
total 73,40 m2. Tratar no 
(44) 99983-9751.

PONTOS COME
RCIAIS                            

VENDO  
ARRENDO OU 

ALUGO
Academia de musculação. 
Em Umuarama. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
9 9967-5800.

LOTES RURAIS                                 
ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Chácara com área de 3 
hectares contendo casa 
nova de 100m² de área 
construída, possuindo moveis 
novos e com garantia, 
eletricidade própria, 5 vacas 
leiteria Jersey, com água 
encanada e eletricidade, 
pastagem reformada em 
Março de 2019, dividida 
em piquetes com cerca 

de choque, com 6 caixas 
de água e pomar jovem 
com grande variedade de 
frutas. Pomar de enxerto 
já produzindo, terreno 
plano, está localizada há 
4 km do asfalto, sendo 24 

minutos da chácara até o 
centro de Umuarama.R$ 
360.000,00. Interessados 
tratar pelos telefones 
Interessados tratar pelo 
telefone (44) 3056-6100 
ou  (44) 99122-8210.

 

 
PROFESSOR 

de Educação Infantil 

Vaga nº  029/2020  para Umuarama 
 
 

Pré-requisitos: Ensino Superior completo com 
Licenciatura em Pedagogia, com experiência 

comprovada conforme descrito em edital. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco 
verifique os pré-requisitos e inscreva-se . 

Inscrições até  12/02/2020 

PONTOS 
COMERCIAIS                           

LOTES 
RURAIS                                
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R$ 900.000,00 - PROX. AO HOTEL CAIUA – EDIF. COM. E RES. PALLADIUM 
– COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA, 3797 - ZONA 01 - Àt. 
309,6000 m² e À. 208,03 m² - Pavimento inferior: 02 suítes( uma master com 
hidromassagem e closet), escritório, sala estar/jantar, bwc, cozinha e lavanderia 
c/moveis planejados; Pavimento superior: Ampla área Gourmet c/churrasquei-
ra, acesso privativo pelo elevador, bwc,  suíte e terraço com piscina exclusiva.
Conta também com 2 vagas de garagens e deposito/despensa no térreo do edi-
fício.  Obs* Estuda-se proposta com pagamento em gado, área rural ou imóvel 
urbano em Maringá de igual ou menor valor. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353 
(OI) ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 285.000,00 - PROX. SANEPAR – ED. RESIDENCIAL ATENAS - APTO 
TERREO – AV. MANAUS, 3975, ZONA 1 - À.Tot. 100,75  m² e À. Priv. 89,27 
m² - Suíte, 2 Quart., bwc social, sala, cozinha, lavanderia estendida,  Garag. + 
Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 1051 em www.aldemi-
rimoveis.com.br

R$ 260.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI 
ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92 
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-
5555/9.9911-5353  ou digite cód. 1115 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br

R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RESIDENCIAL NOVO HORI-
ZONTE – AV. LONDRINA, 3340 – ZONA 02 - À.Tot.  – ZONA 03 – ED. RES-
IDENCIAL GREEN PARK – AV. LONDRINA, 3380 –À. Priv. 76,51 m²; Imóvel 
semi mobiliado suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - 
(44)3056-5555 ou digite cód. 1126 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R. 
SARANDI, 4266 – ZONA 03 - À.Tot.  73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 02 Quart. 
Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão  (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o 
cód. 983 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 110.000,00 – PROX. CLUBE HARMONIA - ED. OURO VERDE I – R. MA-
RIALVA, 5860 – À. Tot. 52,61 m², À. Priv. 47,23 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. 
serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite 
o cód. 1002 em www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIA

R$ 1.380.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – RUA GOIAS Nº5003 – ZONA 02 
– Hall de entrada, escritório, suíte, 02 quartos, sala,  sala de jantar, cozinha 
com armários planejados, bwc social, espaço gourmet com churrasqueira, 
sauna, dependência de empregada, despensa e lavanderia, garagem para 
vários  veículos, quintal com área livre de aproximadamente 300 m² livre para 
construção de piscina. Imóvel com  acabamentos de primeira linha, pisos em 
porcelanato.  + Detalhes – (44)3056-5555/9.9995-2111 ou digite o cód. 1143 
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 650.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – AV. AMAMBAI, 3187 – ZONA 
1-A – suíte, 02 quartos, sala estar/copa, cozinha, Bwc soc., A. Ser., despen-
sa, garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1161  
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 480.000,00 – PROX. AO SESC/SENAC – RUA MARISTELA - 2844 – ZONA 
IV - À. Ter. 270,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala 
pé direito alto , coz. c/ armário, bwc social, lav., espaço gourmet e garagem. 
+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1154 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 
– JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte, 
02 qtos, sala , cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem. 
+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 280.000,00 – PROX. IGREJA PANORAMA - AV. LIBERDADE, 2970, – JD. 
TANGARÁ - À. Ter. 330,00 m²,  À. Constr. Aprox. 124,00 m² - Alv/laje C/ Suíte, 
2 Quart, Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 
5353(OI) ou digite o cód. 539 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 280.000,00 – PROX. COLÉGIO GERAÇÃO CIMA – AV. PRESIDENTE 
CASTELO BRANCO, 2234 – JD CASTELO BRANCO - SuÍte, 02 quartos, sala, 
cozinha com armários planejados, bwc social com armários, lavanderia, gara-
gem + Detalhes: (44)9.9995-2111 digite cód. 1148  em www. aldemirimoveis.
com.br

VENDAS

NOTA IMPORTANTE:
 Informamos que aos valores dos alugueres aqui 
anunciados serão acrescidos, seguro anual de incên-
dio, vendaval, tarifa mensal bancária e quando for o 
caso, custos e taxas de condomínio.

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

APARTAMENTOS

R$ 2.800,00 – PROX. UNIPAR SEDE  CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHIGAWA, 
S/N – ZONA 02-A – suíte, 02 quartos, sala,   cozinha c/ churrasqueira, Bwc 
soc., A. Ser.,  garagem, lavanderia fechada + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-
3338 ou digite o cód. 1131  em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 2.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS,2130 – 
JARDIM BELVEDERE –suíte, 02 quartos, sala,  cozinha, Bwc soc., A. Ser.,  
garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1133  em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.500,00 – PROX. A PRAÇA TAMOYO – R. BARARUBA, 2649 – ZONA 06 
- Suíte, 02 quartos, sala, cozinha com armários planejados, bwc social, área de 
serviço, garagem p/ 02 veículos, ainda com espaço gourmet com churrasqueira e 
despensa, imóvel com cerca elétrica e portão eletrônico. + Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 1.350,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA, 
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,  coz., Bwc soc., A. 
Ser.,  garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1120 
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 800,00 – PROX. A LEILOGADO – R. FELICIA CONCEIÇÃO G. DE OLIVEIRA, 
3253 – JARDIM ATLANTICO – ÁreaT: 200m², Const: 69,13m²,  – suíte, quarto, 
sala,  coz., Bwc soc., A. Ser.,  garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-
3338 ou digite o cód. 999 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA, 
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – 03 qtos, sala,  coz., Bwc soc., A. Ser.,  
garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1119 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 780,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA CUNHA, 1989 
– PQ SAN REMO - Alv/laje – 03 qtos, sala,  coz., Bwc soc., A. Ser.,  garagem 
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1083 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 700,00 – PROX AO IBIS HOTEL – R. LEONILDO STECCA, 17 – JARDIM 
CRUZEIRO – ALV/LAJ –03 qtos, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES 
– (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1091 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

R$ 6.500,00 - PROX. APREFEITURA – SALA COMERCIAL– R. DR. RUI FER-
RAS DE CARVALHO, 4282 -  ZONA 01 – À. priv. Aprox. 390,00 m² - Recepção, 
09 salas, 04 bwc social, cozinha e 02 vagas de garagem. + Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1095 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV. CELSO-
GARCIA CID, 3656 -  ZONA 01 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m² - Salão 
comercial com 300,00 m² e 80,00 m² de mezanino, com espaço para escritório e 
estacionamento próprio. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o 
cód. 1094 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 3.500,00 - PROX. Á PRAÇA DO JAPÃO – SALA COMERCIAL–  R. ANTONIO 
MORAIS DE BARROS, 4810 -  ZONA 02 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m² 
- TÉRREO: Hall de entrada com lavabo; 1º PVTO: 02 salas e cozinha; 2º PVTO: 02 
salas,  sala de reunião e lavabo; Sub-solo: Garagem para aprx. 05 veículos, desp., 
lavabo e esp. Gourmet com churrasq;. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 
ou digite o cód. 1095 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 950,00 - PROX. A PREFEITURA – ED. PIEMONT 2 - SALA COMERCIAL 
TERREA – R. DESEMBARGADOR LAURO LOPES, 3663,  ZONA 01 – À. priv. 
Aprox. 42,84  m² - Recepção, 02 salas, cozinha e Bwc e mezanino + Detalhes 
– (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 422 em nosso site www.alde-
mirimoveis.com.br

SOBRELOJA

R$ 3.000,00 – PROX. PREFEITURA - R. DR. RUIFERRAS DE CARVALHO, 
4282 - SOBRELOJA – ZONA 01 – SEM CONDOMÍNIO - À. Tot. Aprox. 300,00 
m² - 1º PVTO - Sala estar/jantar c/ sacada, cozinha planejada, lavabo e lavanderia 
fechada; 2º PVTO - 03 suítes sendo 01 master com closet e banheira.+  Detalhes: 
(44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite cód. 1104 em nosso site www. aldemi-
rimoveis.com.br

KITNET

R$ 480,00 – PROX. PRAÇA TAMOYO - R. BARARUBA, 3546 - JD. TROPI-
CAL –À. Tot. Aprox. 30,00 m² - Quarto, cozinha, bwc e lavanderia + Detalhes: 
(44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite cód. 1145 em nosso site www. aldemi-
rimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

Residencia em  Alvenária/Laje na Av. Rolandia 
n. 3666, Residencial/Comercial, prox. ao Big Pla-
nalto.Terreno: 17.5 x 30.00 = 525.00 Mts2. - Con-
trução: 263,12 Mts2. 1 suite, 3 quartos, wc social, 
2 salas,cozinha c/Despensa, lavanderia e edícula 
c/garagem e churrasqueira.

Terreno n. 5 da quadra n. 2 do Jardim Castelo 
Branco, Rua Akira Saito com área de: 23.50 x 
42.60 = 1.001,10 Mts2. 

Sobrado Comercial/Residencial na Av. Tiradentes esq. 
Com Av. São Paulo (Frente para duas avenidas). Piso Tér-
reo: 216 Mts2 de área construida:  Salão comercial frente 
para Av. Tiradentes.
1 Sala com 3 ambientes, 1 wc, 1 despensa, 2 garagens, edí-
cula c/churrasqueira, WC e despensa frente para a Av. São 
Paulo. Piso Superior: 250 Mts2 de área construída: 02 sui-
tes, 02 quartos, wc social, 02 salas, copa e cozinha e área 
de serviço c/Lavanderia e 1 sala. 

KITNET

R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR DAS 
PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES – À. Aprox. 
Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e 
02 vagas de garagem. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 460,00 – Incluso água e gás ) +  
Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite cód. 1092 em nosso site www. 
aldemirimoveis.com.br

R$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI ROMA 
- R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92 m²; suíte, 02 
qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 290,00 – Incluso água 
e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 1096 em nosso site www. 
aldemirimoveis.com.br

R$ 900,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO – ED. CORDOBA 
- R. ILHAS GREGAS, 7040 – À. Total 143,00 m²À. Priv. 96,00 m²; suíte, 02 qts, 
sala, coz., A. serv., Bwc soc. e 02 vagas de garagem  (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 
– Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 
1103 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 750,00 - PROX. A UNIPAR CAMPUS 3 – ED. NOVO HORIZONTE – AVENI-
DA LONDRINA, 3340– ZONA 02 – À. Priv. Aprox. 66,74 m² - 3 qtos, Sala, cozinha 
c/ móveis planj, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso 
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 504 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 500,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO VERDE 1 – R. 
MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À. Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m² 
- 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 
280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite 
o cód. 834 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 500,00 – PROX. AO CORREIO - ED. CANADÁ – R. MINISTRO OLIVEIRA 
SALAZAR, 4731 – À. Tot. 58,06 m² À. Priv. 43,71 m² - Quarto, sala, cozinha com 
armários, bwc social e área de serviço- (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso 
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1029 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 420,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL SERRA-
NO BRUNO, 2300 –À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,  
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás) + 
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 811 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

R$ 5.000,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – AV. RIO 
GRANDE DO SUL Nº2772 –CONDOMÍNIO ECOVILLE – JARDIM BELVEDERE – 
Suíte, 02 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha gourmet com churrasqueira, 
área serviço, garagem para 02 veículos. Imóvel de alto padrão, com acabamentos 
de primeira linha, pisos em porcelanato e esquadrias em alumínio 
 + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1146 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 3.950,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – AV. RIO 
GRANDE DO SUL Nº2772 –CONDOMÍNIO ECOVILLE – JARDIM BELVEDERE – 
Suíte, 02 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha gourmet com churrasqueira, 
área serviço, garagem para 02 veículos. Imóvel de alto padrão, com acabamentos 
de primeira linha, pisos em porcelanato e esquadrias em alumínio 
 + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1146 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 3.300,00 – PROX. UNIPAR SEDE  CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHIGAWA, 
S/N – ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet, sala,  cozinha c/ churras-
queira, Bwc soc., A. Ser.,  garagem, lavanderia fechada + Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1132  em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

Procurando 
o imóvel dos 
seus sonhos?

Então venha para GR 
corretora de Imóveis 

R$ 210.000,00 – PRÓX. AO MERCADO PLANALTO/ PÇA ANCHIETA – R. 
IRATI, 3325 –ZONA V – Residência mista para desmanche + Detalhes: (44)9 
9995-2111  ou digite cód. 1042  em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 155.000,00 – PRÓX. AO COLÉGIO TIRADENTES – R. MONTEVIDÉO, 4275 
– JARDIM PARÍS - À. total. Aprox. 180,18 m², À. Constr. Aprox. 52,34 - 03 qtos, 
sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem + Detalhes: (44)3056-5555  
ou digite cód. 1160 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO AGUERA 
DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox. 61,00 m², À. Constr. Aprox. 
59,02 m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet 
c/ churrasqueira + Detalhes: (44)3056-5555  ou digite cód. 1050 em www. 
aldemirimoveis.com.br  

R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO GLOBAL – R. PARANAGUÁ, 1595 
– JD CANADA – V À. Ter. 210,00 e À. Constr. 99,50  m² - Imóvel com residência 
de aprx 99,50 m² de construção para reforma ou desmanche. + Detalhes: (44)9 
9995-2111  ou digite cód. 1110 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO LAGO ARATIMBÓ – R. SANTO GUERRER , 
1742 – PARQUE BANDEIRANTES – V À. Ter. 128,47 e À. Constr. 69,32  m² - 
Imóvel com residência de aprx. 69,32 m², 02 quartos, sala, cozinha, lavanderia, 
bwc, varanda e garagem. + Detalhes: (44)9 9995-2111  ou digite cód. 1167 em 
www. aldemirimoveis.com.br

SOBRADO

R$ 780.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL ROSSAFA – AV. ROTARY, 3943 – JD DOS 
PRINCIPES - À. Ter. 248,80 m², À. Constr. Aprox. 233,05 m²: Superior:   Suíte mas-
ter com closet,  03  quarto sendo 02 com sacadas, bwc social. Inferior: Sala de estar, 
sala de jantar com lavabo, cozinha com armários planejados, espaço gourmet com 
churrasqueira e piscina,  área de serviço, despensa, garagem.  + Detalhes: Plantão 
44)9 9995-2111 (TIM) ou  digite o cód. 1114 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 680.000,00 – PROX. AO GINÁSIO AMARIO VIEIRA DA COSTA – RUA 
JOSE BALAM, 4885 – JARDIM SOCIAL - À. Ter. 360,00 m², À. Constr. Aprox. 
245,71 m²: - 1º Pavimento: 1 ambiente sendo escritório comercial, 1 sala de estar, 
cozinha com móveis embutidos, lavanderia, bwc, garagem coberta, área gourmet 
com churrasqueira;  2º Pavimento: suíte, 2 quartos, sala de estar, despensa.
+ Detalhes: Plantão (44)3056-5555 ou  digite o cód. 1138 em www.aldemiri-
moveis.com.br

R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE 
JANEIRO, 4991 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.
Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, 
À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. – IMÓVEL DESOCUPADO + Detalhes: Plan-
tão 44)9 9995-2111 (TIM) ou  digite o cód. 979 em www.aldemirimoveis.com.br

CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

R$ 1.150.000,00 – RODOVIA PR 323 – PROX. PQ EXPOSIÇÃO – Com área total 
aprox. de 12.100,00m², Contem uma Residência em alvenaria com área contr. de 
aprox. 210 m², um salão de festas com 150 m²,  ampla área de lazer com piscina, 
campo de futebol suíço, poço semi artesiano e muita área verde.  + Detalhes: 
Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou  digite o cód. 949 em www.aldemirimoveis.
com.br

TERRENOS

R$ 320.000,00 – PROX. COL. PEDRO II – AV. DQ. CAXIAS, s/n°– Z.04 - Lt. 03-A, 
Qd. 36 - Área 362,50 m², (frente 8,00 m laterais 41,71 m e 48,70 m), topografi a 
plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 684 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 270.000,00 – PROX. UOPECCAN -  AV. JOSE INACIO DA PAIXAO, 3717 
-  PQ INTERLAGOS  - Área 375,00 m², (frente 12,50 m² fundo 30,00 m²), Imóvel c/
toda estrutura de lazer e segurança. quadras esportivas, salão de festas, playgrou-
nd, portaria 24 h, câmeras de segurança, área nobre em Umuarama, Topografi a 
plana, terreno residencial, sem benfeitorias.+ Detalhes: Plantão (44)9 9.9995-
2111 ou digite o cód. 1111 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 120.000,00 – PROXIMO PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA – RUA 
MANOEL BOTELHO CORDEIRO, S/N – PQ VITÓRIA REGIA – Área 243,20 m²(-
frente 8,00 m² x 30,40 m²) – Bairro tranquilo e de fácil acesso, Topografi a plana e 
sem benfeitorias. + Detalhes: Plantão (44)3056-5555  ou digite o cód. 1097  em 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO LAGO ARATIMBÓ – RUA OVIDIO MARCHI, 
S/N – PARQUE ALTO DA PARANÁ – Área 280,00 m² (medidas : 10,00x28,00) 
– Topografi a plana, murado e sem demais benfeitorias. + Detalhes: Plantão 
(44)3056-5555  ou digite o cód. 1097  em www.aldemirimoveis.com.br

SOBRADOS

SOBRELOJA

R$ 100.000,00 – PROXIMO ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
– RUA JAÇANÃ, 2827 – PQ ALPHAVILLE 1 – Área 259,20 m², (frente 10,80 m² x 
24,00 m²) – Imóvel sem benfeitoria, topografi a plana com ótima localização + Detalhes: 
Plantão (44)3056-5555  ou digite o cód. 1123  em www.aldemirimoveis.com.br

CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

TERRENOS
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Residencias R$ 850,00 + seguro
Residência em madeira, 
contendo 03 quartos, sala, 

cozinha, bwc, área de serviços e bwc externo. 
+ 01 Residencia em alvenaria contendo 01 
quarto, sala, cozinha e bwc. Localizada á Rua 
Sebastião Canedo Gomes n° 2365, Zona VII 
(Próximo á Fegatti Moveis). Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

KITNET R$ 450,00 (cada) + seguro
QUITINETE PARA HOMENS 
e MULHERES. centro, quarto, 

banheiro, coz., quitinete mobiliada. Rua Ministro 
Oliveira Salazar, 4826, Fundos do Escritório 
Esquema. (Incluso água e luz). Contato: 3056-3322. 

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.500,00 + seguro
Rua Ministro Oliveira Salazar, 
4966 – Piso Superior/Sobreloja. 

Salão aprox. 250m² de área const., recepção, 
03 banheiros, sala grande. Obs: Acesso por 
escada. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro
Sala Comercial – Localizada 
no Centro Médico 

Higienópolis, sala nº 101, 1º andar, com 
área total de aprox. 98m², contendo 03 
bwc, sendo um para deficiente físico e 01 
vaga de garagem. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro
Sala Comercial – EM 
CONSTRUÇÃO Localizada 

na Rua Nicanor dos Santos Silva, S/N, fundos 
Clinipet, sobreloja, com área aprox. de 80m². 
Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro
Ed. Ravel Tower, 1° Andar, Última 
Sala. Sala N° 31, com aprox. 

131m2. Localizada na Avenida Maringá. Sala 
Contem Recepção e 3 Salas, uma das salas tem 
uma cozinha 

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.500,00 + seguro
EM CONSTRUÇÃO Localiza-
da na Rua Nicanor dos Santos 

Silva, S/N, fundos Clinipet, sala térrea, com 
área aprox. de 90m². Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro
Sala Comercial – Gazebo, 
localizado na Rua 

Desembargador Munhoz de Melo, próximo 
ao cartório e Ed. Caravelas. Contendo um 
bwc e uma pia. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$3.000,00 + seguro
Sala Comercial – Sala 
Comercial, com área aprox. de 

100m².  Localizada na Rua Ministro Oliveira 
Salazar n° 4826. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro
Salão Comercial- Localizado 
na Avenida Flórida, esquina 

com a Rua Ministro Oliveira Salazar. Com área 
construída de aprox. 300m², ponto comercial 
para clinica ou escritório. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

- 7.500,00 Sala Comercial, de aprox. 
500,00m², localizada na Av. Presidente 
Castelo Branco, 4360 -Umuarama – PR 

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 8.000,00 + seguro
localizado na Av. Apucarana nº 
3640, econtendo 09 salas, sendo 

algumas com banheiro, pia e refeitório. Corretor 
Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.000,00 (cada) + seguro

Sala  03 e 05 comercial Alvorada, Rua 
Governador Ney Braga, 5040, cada uma 
contém  coz. Bwc. Área total: 60m². Prox. 
Ao Banco do Brasil. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 390.000,00
Edifício Liberty -  Apartamento 
1103, 11º Andar, contendo 01 

suíte, 01 quarto, bwc, cozinha, área de serviços e 
02 vagas de garagem. Localizado na Rua Dr. Rui 
Ferraz de Carvalho nº 4140. Corretor Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 380.000,00
Ed. Burle Marx - contém 01 suíte, 
02 quartos, Cozinha, Sala de estar/

jantar e garagem, localizado na Av. Paraná n° 5636, 
Zona III. Corretor: Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 1.000.000,00
Sobrado em alvenaria, localizado 
no Parque Cidade Jardim. Par-

celamento em até 100x direto com o proprietário. 
CUB + poupança. Corretor: Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 330.000,00
Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01 
suíte, 01 quarto, sala, cozinha pla-

nejada, bwc, porcelanato na cozinha e madeira nos 
quartos, 01 vaga de garagem. Corretor: Caetano

vENdAS

Apartamentos R$ 260.000,00
Edifício Green Park - Apartamen-
to n° 33, Bloco A, com área total 

aprox. 110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, 
cozinha, área de serviços, bwc e garagem, localiza-
do na Avenida Londrina n° 3390. Correto Caetano

vENdAS

Apartamentos R$ 200.000,00
Ed. Porto Madero. Pronto para 
morar, entrada de 30% direto com 

o proprietário, parcelamento em até 100x, com 
CUB + poupança. Corretor: Caetano

vENdAS

Apartamentos R$ 180.000,00
Ed. Taquaritinga - Apt 24, 2º andar, 
contendo 02 quartos, sala (com 

sacada), cozinha, bwc, área de serviços, e gara-
gem. Corretor: Otávio.

vENdAS

Apartamentos R$ 190.000,00 
Ed. Clarice Lispector – Apt 02 con-
tém 03 quartos, sala, cozinha, área 

de serviço e garagem, localizado na Rua Sta. Cata-
rina, nº 3740, Jd. dos Príncipes.  Corretor: Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro
Edifício Residencial Villagio Di 
Roma - apartamento 704, blo-

co 2, localizado na rua Santa Catarina n° 3585, 
Jardim dos Príncipes. Contendo:  01 Suíte, 02 
Quartos, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, 
banheiro social, 01 vaga de garagem e sacada 
com churrasqueira. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro
Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01 
suíte, 01 quarto, sala, cozinha pla-

nejada, bwc, porcelanato na cozinha e madeira nos 
quartos, 01 vaga de garagem. Corretor: Caetano

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro
Edifício Ouro Verde 1 Aparta-
mento nº 31, Bloco B3, contendo 

02 quartos, sala, cozinha, área de serviços e 01 
vaga de garagem. Localizado á Rua Marialva, nº 
5860. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

Apartamentos R$500,00 + Cond. 
+ Cond – Edifício Vitória Régia – 
Apto 301 – Contendo 01 Quarto, 

Sala, Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$620,00 + Cond. 
Edifício Los Angeles – Apto 201 - 
Contendo      03 Quartos, Sala, 

Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.000,00
Ed. Villagio di Roma - apto 202 
- B2 – 01 Suíte, 02 quartos, sala 

com sacada e churrasqueira, cozinha, bwc social, 
área de serviços e 02 vagas na garagem. * apar-
tamento de frente para rua, com sol da manhã * 
Condomínio com salão de festa, piscina, playgrou-
nd e quadra de esportes.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$650,00 + Cond.
Edifício Porto Seguro – Apto 21 - 
Contendo       03 Quartos, Sala, 

Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem.

LOCAÇÃO

Residencias R$ 1.450,00 + seguro
Residência  em alvenaria- Lo-
calizado á Avenida Duque de 

Caxias, n° 5131. Sendo 7 x 41. Contendo 01 
suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozi-
nha, bwc, e área de serviços. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.200,00 + seguro
Sobrado contendo  piso superior: 
03 suites. Piso térreo: sala, cozi-

nha,copa, bwc e área de serviços,

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.200,00 + seguro
Ed. Solar das Palmeiras II - Apto 
802, com área total de 126,00 m², 

e área privativa de aproximadamente 90,00 m², 
contendo 01 suíte, 02 quarto, Sala, BWC, cozinha, 
área de serviços, sendo todos os quartos, sala e 
corredor em piso laminado, e BWC, cozinha e 
área de serviços em piso cerâmico; 02 vagas de 
garagem

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.200.00
Ed. Liberty - apto 802 - 01 Suíte 
com armário planejado, sala com 

painel para tv, sacada, cozinha com móveis plane-
jados e cooktop, bwc social, área de serviços e 01 
vaga na garagem. Condomínio com playground, 
academia e sauna.

LOCAÇÃO

BARRACÃO R$ 2.500,00 + seguro

Barracão Comercial- Terreno com área total de aprox. 
490m², contendo um barracão com área construída 
de aprox. 250m². Localizado na Rua Doutor Camar-
go (Próximo a Unitron). Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Terrenos: R$ 310.000,00
Localizado no condomínio residencial 

Ecoville, Av. Rio Grande do Sul n° 2972, Lote n° 01, da 
Quadra n° 07, com área total de 360m², (sendo Frente 
14,60, fundo 14,63 e lateral 24,19). Corretor Otávio

vENdAS

Terrenos: R$ 295.000,00 
Terreno- Lote 20, quadra 02, 

com área total de 364m², sendo 14m x 26m. 
Localizado Condomínio residencial portal 
das águas. Corretor Caetano . 

vENdAS

Terrenos: R$ 225.000,00
Terreno – Localizado no Residencial 
Royal Garden Lote n° 16, Quadra 

n° 07, com área total de 374,79m². Corretor Caetano. 

vENdAS

Terrenos: R$ 160.000,00
Terreno – Lote de terra nº 01, quadra 

nº 07, com área total de 468,07m², localizado na Rua 
Projetada A, S/N, Jardim Morumbi I. Corretor Caetano 

vENdAS

Apartamentos R$ 850.000,00
Edifício Uirapuru, apartamento 
semi mobiliado n°11, com área 

total de aprox. 325m², e área privativa de aprox. 
268m².  Contendo sala de estar, copa, cozinha, sala 
de TV, 01 suíte máster 01 suíte, 02 quartos, bwc 
social, quarto para empregada com bwc, lavanderia, 
dispensa com, e 03 vagas de garagem separadas. 
Localizado á Rua Doutor Paulo Pedrosa de Alencar, 
n° 4585, Zona I.  Corretor Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 580.000,00
Edifício Pedra Branca, apartamento 

n° 603, com área total de 165m², e área útil de 111m², 
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc, 
área de serviços e 02 vagas de garagem, (obs: 
Apartamento de frente para a Rua Jose Honório 
Ramos), Corretor Otávio  . 

vENdAS

Residência R$ 175.000,00
Residência em Alvenaria - com área total 
de aprox. 126m², e área de construção 

de aprox. 60m², contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc e 
garagem, localizada Rua Palmira Delmonico, nº 1741 no 
Cond. Resid. Belo Monte. Corretor Caetano.

vENdAS

Residência R$ 175.000,00
Resid. com área total de aprox. 126m², e 
área de const. de aprox. 60m², contém 03 

quartos, sala, cozinha, bwc e garagem, localizada Rua Palmira 
Delmonico, Cond. Resid. Belo Monte. Corretor: Caetano.

vENdAS

Residência R$ 270.000,00
Residência em Alvenaria, localizada na 
Rua Santa Cruz das Palmeiras, nº 3851, 

Jardim Cima, contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, área 
de serviços, garagem para 02 carros. Corretor Sandro

vENdAS

Residência R$ 380.000,00
Residência com área de aprox. 100m², e 
área total de terreno de aprox. 291,69m², 

contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e 
área de serviços. Localizado á Avenida Duque de Caxias, n° 5131, 
da, Zona n° 04.  Corretor Otávio

vENdAS

Residência  R$450.000,00 
Residência em Alvenaria- Localizada 
na Rua Aquidaban, 4415, com área 

construída de 140m²,  . Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, 
bwc, cozinha e área de serviço. Corretor Otávio.

vENdAS

Residência R$ 500.000,00
Residência em alvenaria – Localizada no 
Pq. das Grevilhas, casa nº 249, com área 

aprox. de terreno de 706,08m² e aprox. 250m² de construção, 
contendo 03 suítes, sala de tv, cozinha, copa, área de serviços, 
edícula e garagem. Corretor Caetano

vENdAS

vENdAS
R$ 1.500.000,00Residência

Residência em alvenaria- Locali-
zada na Av. Flórida nº4505,  . Lote 

nº07, da quadra nº39, zona I. Com área construída de 
189,50m², e área total de 490m². Corretor Otávio.

vENdAS
Residência R$ 180.000,00

Residência em alvenaria- Localizada 
na Rua Arlindo Libero da Silva, 2281, 

Parque Bandeirantes. Com área de total de 252m² e área 
construída de 53,12m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, 
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

SEMI-MOBILIADA

Residência R$ 850.000,00

Residência- com área construída 
de aprox. 225,00m², e área total de 

terreno de 360m², contendo 02 suítes, 01 quarto, sala 
de TV, sala estar/jantar, bwc, cozinha, área de servi-
ços, dispensa, garagem, Residência. Localizada na 
Rua Lions n° 5896, Jardim Lisboa. Corretor Caetano.

vENdAS

Residência R$ 850.000,00

Residência em Alvenaria Semi 
mobiliada – Localizada na ZONA 

II Rua Paraíba nº 5304. Com área total de terreno 
de 490,00m², e área construída de aprox. 200,00m². 
Contendo: 03 suítes, sala, lavabo, cozinha, área de 
serviços, edícula e garagem.  Corretor Caetano

ZONA II
vENdAS

Residência R$ 680.000,00
Residência em Alvenaria Semi mobiliada 
– Rua Irmã Thais nº 4381 (Atrás da 

Catedral). Terreno com área total de 525 m² (15x35m), sendo 
220m² de área construída. Contendo: 01 suíte, 03 quartos, bwc 
social, sala, cozinha com churrasqueira lavanderia, cozinha e, 
edícula, bwc, dispensa, canil, duas piscinas. Corretor Caetano

vENdAS

Residência R$750.000,00

Residência em Alvenaria – Av. São Paulo, 5186 – 
Zona II. Terreno: 280,00 m² (8,00x35,00) área de 
construção de aproximadamente 160m², sendo 
03 suítes, sala de estar/jantar, cozinha, BWC 
Social lavanderia, área gourmet integrada a copa e 
cozinha, aquecedor central elétrico, garagem para 
02 carros. Casa Semi Mobiliada nos banheiros, em 
02 suítes, cozinha e sala

vENdAS

SOBRAdO R$ 1.300.000,00
Sobrado em Alvenaria, com área 
total de aprox. 496m², sendo 

305m² de área construída, Contendo Piso superior 
:01 suíte máster, 01 suíte, 01 quarto, 01 sala de TV 
e bwc. Localizado á Rua Domingos de Paula n° 
2711. Frente ao Sesc. Corretor Caetano

vENdAS

SOBRAdO R$ 550.000,00
Sobrado em alvenaria - Locali-

zado no Parque Cidade Jardim, Rua José Balan 
n° 5562, com área total de aprox. 300m², e área 
construída de aprox. 180m², contendo piso supe-
rior, 01 suíte máster, 01 suíte, piso térreo, cozinha 
americana, sala de TV,01 lavado, Área de serviços 
com dispensa, e 02 vagas de garagem. Casa em 
alvenaria (ao lado), contendo: 01 quarto com ar, 01 
bwc, sala, cozinha americana e 03 vagas de gara-
gem sendo uma coberta. Corretor Otávio

vENdAS

Terrenos: R$ 1.300.000,00
Terreno Comercial- Localizado na 
Av. Angelo Moreira da Fonseca 

(quase em frente ao CISA) Lote J/K-1 1,228m², 
sendo frente 24x51 de fundo. Corretor Caetano.

vENdAS

Terrenos: R$ 1.200.000,00 
- Terreno localizado na rua Santa 
Barbara (Antiga rua Abraão Viotto 

) Jardim Vila Romana, na cidade de Umuarama
-PR com área total de 959 m², sendo 17,13 X 56

vENdAS

Terrenos: R$ 975.600,00
Terreno comercial - com área 
total de aprox. 1.300,8m², 

localizado no Parque Ônix. Com possibilidade de 
parcelamento em até 60 vezes com correção

vENdAS

Terrenos: R$ 900.000,00
Terreno- Localizado no 
Condomínio Residencial Portal 

das Águas – Lote 01 com área total aprox.mada 
de 468.05m² e Lote 02 com área total aprox.
mada de 512.24m², quadra 05, ao lado da quadra 
poliesportiva do condomínio, Corretor Caetano.     

vENdAS

Terrenos: R$ 400.000,00
Terreno- Localizado no Parque 

Residencial Interlagos, com área total aprox.mada 
de 508.25m² (20,33 x 25m²), Lote 01, quadra 11, 
terreno de esquina, em frente ao Condomínio 
Europark, Corretor Caetano .

vENdAS

Terrenos: R$ 450.000,00
Terreno- lote de terra sob nº 07, 

da quadra sob nº 08, localizado no Resid. Royal 
Garden. Corretor Caetano.

vENdAS

SOBRAdO R$700.000,00

Sobrado – Residência em Alvenaria contendo 
piso térreo - 01 sala de estar, 01 escritório, bwc 
social com armários, cozinha, piso superior - 01 
sala de tv com sacada, 01 suíte com e sacada, 02 
quartos (sendo 01 com sacada) e bwc, fundos – 
área de serviços, edícula com churrasqueira, bwc 
e garagem. Localizado na Rua Piauí nº 3569, 
Zona II. CORRETOR – Otávio

vENdAS
ZONA II

LOCAÇÃO
Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

Localizado na Av. Paraná, próximo á Panifica-
dora Real e Mercado Cidade Canção, Terreno 
com aprox.. 750m² (15x50) e área construída 
de aprox. 900m². Corretor Caetano

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

R$13.000,00 + seguro 
Sala comercial – Imóvel de esquina, próximo 
do Cemil, com área construída aprox.mada 
de 300m², todo reformado, pronto para 
alugar. Contém várias salas de atendimento 
sendo algumas com bwc, garagem e  demais 
dependências. Corretor Caetano.

ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$3.000,00 + seguro
Sala Comercial – Área aproximada de 45m² de 
construção, contendo: 02 salas com bwc cada 
uma. Corretor Caetano.

R$ 980.000,00

OPORTUNIDADE

Residência

Residência em alvenaria- Localizada na Av. São Paulo 
nº5363, zona II, estado do Paraná. Com área total de 
terreno 490m², e área construída de aprox. 212,07 m². 
Contendo: sala de jantar, sala de estar, sala de tv, 1 suíte 
com hidro e closet, 2 quartos. Área externa, contendo 
lavanderia, despensa, churrasqueira, piscina, escritório e 
bwc. Corretor Caetano

vENdAS

 Quer comprar ou alu-
gar imóvel em Balneário 

Camboriú-SC ? 

Entre em contato conosco: 
Solicite uma visita e mais 
informações pelo fone: 

(44) 9.9976-0102

ATENÇÃO

CRECI J 05991

PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)

Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m² 
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00), con-
tendo uma ampliação residencial de alvenaria com área 
de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n° 4022, 
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.

Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Resi-
dência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros, 
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros, 
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920. 
Valor: R$ 380.000,00

Residência de alvenaria com área construída de 
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3 
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha pla-
nejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar 
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem, 
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa 
Valor: R$710.000,00 

Edifício Tom Jobim, contendo 243m² de área total, 
153m² de área privativa, sendo 1 suíte, 2 quar-
tos, 1 banheiro social, 2 salas, área de serviço, 
dispensa, churrasqueira, mobiliado e 2 vagas de 
garagem. Localizado na Avenida Brasil, n° 4547, 
Zona I, Umuarama/PR. R$ 760.000,00.
 
Condomínio Residencial Solar das Palmeiras , 
contendo 119m² de área total, 84m² de área privati-
va, sendo 1 suíte com closet e moveis planejados , 
1 quarto, 1 banheiro social, 1 sala, área de serviço, 
cozinha com bancada e moveis planejados e 1 
vaga de garagem . Localizado na Rua José Dias 
Lopes, n° 4504, apto n° 1002, Jardim Aratimbó, 
Umuarama/PR. R$ 365.000,00

Residencial Cecilia Meireles, contendo 76.31m² 
de área total, 65.66m²  de área privativa sendo 
03 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de 
serviço, cozinha e 1 vaga de garagem. Localizado 
na Rua Santa Catarina, n° 3741, Jardim dos Prín-
cipes, Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

 Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², con-
tenda na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com 
moveis planejados e ar condicionados), BWC social e 
sacada. Na parte inferior contendo sala, copa, cozinha, 
espaço gourmet, com ambiente fechado, churrasqueira, 
dispensa, quarto adicional, BWC, academia e piscina. 
Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n° 2343, 
Parque Vitoria Regia, próximo ao Big Walmart, na cidade 
de UMUARAMA/PR. Valor R$ 560.000,00.

 Sobrado com área construída de 153m², área total 
do terreno 200m², contendo: 1 suíte, 3 quartos, ba-
nheiro social, sala, cozinha, garagem,  área de lazer 
com piscina. Localizada na Rua Thelmo Galvão Mo-
reira, n°2436, Jardim Laguna, Umuarama/PR. Valor 
R$ 580.000,00. Promoção para Pagamentos A 
Vista R$550.000,00.

JARDIM SAN PIEtRO 
É “Um sonho para chamar de seu”, localizado no Jardim 
São Cristóvão, residências a serem construídas a partir 
de 50m², sendo um projeto que reúne conforto e infraes-
trutura completa, casas que se enquadram no programa 
Minha Casa Minha Vida, com parcelas que cabem no 
seu bolso, próximo a escolas, mercados, lanchonetes e 
farmácias! Casas A partir de R$ 140.000,00.     

PARqUE RESIDENCIAl MONtREAl 
Está localizado próximo a fabrica de sorvetes Guri, o acesso 
está sendo duplicado valorizando toda a região, casas a serem 
construídas a partir de 50m² em terrenos que possibilidade 
de ampliação e se enquadrando no programa Minha Casa 
Minha Vida, a entrada pode ser parcela. A primeira fase foi um 
sucesso de vendas! Já foram construídas mais de 60 casas, 
estamos na segunda fase! Aproveite essa oportunidade!

JARDIM YOShII 
Possui uma localização privilegiada de alta valorização 
a poucos minutos do centro da cidade, casas a construir 
a partir de 80m² com a oportunidade de escolher o 
projeto de acordo com a sua necessidade, podendo ser 
financiamento bancário ou em até 36 meses direto com 
a construtora.

PAYSAGE ESSENzA 
Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², pos-
suindo uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala, 
pé direito duplo, garagem para dois carros, acabamento de 
alto padrão. O condomínio clube conta com completa in-

fraestrutura, segurança 24h, área murada, portão eletrônico, 
portaria com dois acessos e duas saídas, piscina adulta e 

infantil, academia com vestiário, 2 churrasqueiras, salão de 
festas com churrasqueira, brinquedoteca, playgroud, sala 

de jogos, paisagismo planejado, quadra de tênis, quadra de 
esportes, campo de futebol society e praça. Localizado ao 

lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.

Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso 
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada e 
eletricidade própria, pastagem reformada em março des-
te ano, possuindo pomar jovem com grande variedade 
de frutas, contendo uma residência de alvenaria/laje de 
100m², localizada na estrada 215 Serra dos Dourados, 
Umuarama/PR. R$ 350.000,00. 

Chácara com área de 3 hectares , contendo casa nova 
de 100m², eletricidade própria, água encanada, dividida 
em piquetes com cerca de choque, possuindo pomar 
jovem com grande variedade de frutas (manga, laranja, 
pitanga, pera, pêssego, amora, ameixa vermelha) terreno 
plano localizada a 4 km do asfalto na Estrada Serra dos 
Dourados, n° 215, Umuarama/PR. R$ 350.000,00

Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar, 
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro 
com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem. Localizada 
no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima chácara 
Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área 
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1 
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito 
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de 
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis 
planejados ficaram na residência e todos os quartos com 
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual 
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque 
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 750.000,00.

Sobrado com área construída 281.51m², área total do terre-
no 280m², contendo 1 suíte máster com hidromassagem, 2 
quartos, banheiro social, lavabo, sala de jantar, sala de estar,  
cozinha com moveis planejados, copa e espaço gourmet 
com churrasqueira, dispensa, área de serviço, mezanino, 
piscina e 2 vagas de  garagem, localizado na Rua Mato 
Grosso, Zona II, Umuarama/PR. R$ 1.200.000,00 
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