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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 

EDITAL Nº 02.01/2013 

Em cumprimento às determinações do Senhor Ricardo Endrigo – Prefeito do Município de 

Medianeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, 

inciso II da Constituição Federal, a Comissão Organizadora do Concurso Público designada pelas Portarias 

nº 142/2013 de 02 de abril de 2013 e 376/2013 de 07 de agosto de 2013, torna público a retificação do 

Edital nº 01.01/2013 referente ao Concurso Público de Provas Escritas, Práticas e Prova de Títulos para 

provimento de cargos vagos ou que vierem a vagar ou a serem criados no decorrer do prazo de validade do 

concurso, assim como formação de Cadastro Reserva (CR), no quadro de servidores do Município de Medi-

aneira, nos termos da legislação vigente e das normas estabelecidas no Edital nº 01.01/2013. 

 

ONDE SE LÊ: 
 

5.5.16 - Os títulos, Certificados ou Diplomas (fotocópia autenticada frente e verso), em papel timbrado da instituição de Ensino 

Superior, de haver completado todos os requisitos para a obtenção do título, deverão ser entregues como comprovantes de conclu-

são. 

 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS DOS TÍTULOS PARA TODOS OS CARGOS: 

Título Valor de cada 

título 

Valor máximo dos 

títulos 

a) Experiência Profissional em Serviço Público ou Privado, estando relacio-

nado diretamente  com  a nomenclatura do cargo a que concorre 

0,50 por ano 5,00 

b) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação (espe-

cialização, mestrado ou doutorado), com carga horária mínima de 360 horas 

na área específica do cargo. 

2,50 5,00 

c) Curso em Urgência e Socorrismo com carga mínima de 10 horas 0,2 (cada 10 ho-

ras) 

10,0 

d)Curso de condutor de veículo de emergência regulamentado pelo DE-

TRAN 

5,0 5,0 

 

LEIA-SE: 
5.5.16 - Os títulos, Certificados ou Diplomas (fotocópia autenticada frente e verso), em papel timbrado da instituição de Ensino 

Superior, de haver completado todos os requisitos para a obtenção do título, deverão ser entregues como comprovantes de conclu-

são. 

 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS DOS TÍTULOS PARA TODOS OS CARGOS: 

Título Valor de cada 

título 

Valor máximo dos 

títulos 

a) Experiência Profissional em  Serviço  Público  ou Privado,  estando  rela-

cionado  diretamente  com  a nomenclatura do cargo a que concorre 

0,50 por ano 5,00 

b) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação (espe-

cialização, mestrado ou doutorado), com carga horária mínima de 360 horas 

na área específica do cargo. 

2,50 5,00 

c) Curso em Urgência e Socorrismo com carga mínima de 10 horas, es-

pecificamente para os cargos de Auxiliar de Saúde Bucal, Atendente de 

Creche, Enfermeiro, Médico, Motorista, Técnico de Enfermagem. 

0,2 (cada 10 ho-

ras) 

2,00 

d) Curso de condutor de veículo de emergência regulamentado pelo DE-

TRAN, especificamente para o cargo de Motorista. 

5,0 5,00 
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As demais disposições do Edital nº 01.01/2013 permanecem inalteradas. 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Município de Medianeira, Estado do Paraná, em 06 de setembro de 2013. 

 

 

 

 

Ricardo Endrigo 

Prefeito 

 

 

 

 

Ione Luiz Farias 

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 

 


