ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 010/2015
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

IDALIR JOÃO ZANELLA, Prefeito em exercício, do Município de Renascença, por meio da
Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal
e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue:

1. RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA: Por terem sido julgados
improcedentes os recursos interpostos, conforme Pareceres da Banca Examinadora, os quais se
encontram disponíveis no site www.objetivas.com.br, em nada se altera o resultado anteriormente
divulgado.
2. RETIFICA-SE O CAPÍTULO VII – DA PROVA DE TÍTULOS, subitem 7.4.2, do Edital de
Concurso nº 001/2014, passando a ter a seguinte redação:
“7.4.2. Juntamente com os títulos, deverá ser encaminhada sua relação, em formulário próprio,
conforme modelo Anexo III a este Edital, que será preenchido em duas vias; destas, uma será retida pelo candidato e a
outra será encaminhada à Banca Avaliadora da OBJETIVA CONCURSOS LTDA. Nessa relação, deverão ser
encaminhados apenas os 08 (oito) títulos listados para entrega”.

2.1. EXCLUI-SE o subitem 7.4.4, DO CAPÍTULO VII – DA PROVA DE TÍTULOS, do Edital
de Concurso nº 001/2014, por ser estranho ao presente edital.
3. CONVOCA PARA PROVA DE TÍTULOS: Os candidatos para os cargos de Assistente
Social, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médicos (todos) e Odontólogo,
desde que aprovados na prova objetiva, se desejarem concorrer a esta etapa, ficam convocados a
procederem ao envio de TÍTULOS, em conformidade com o disposto no Capítulo VII, do Edital de Concurso
nº 001/2014, nos dias 25, 26 e 27/02/2015. Os candidatos deverão encaminhar os títulos via SEDEX, para o
endereço da OBJETIVA CONCURSOS LTDA, situada à Rua Casemiro de Abreu, 347 - Bairro Rio Branco CEP 90.420.001 - Porto Alegre/RS.
4. CONVOCA PARA PROVA PRÁTICA: Os candidatos para os cargos de Motorista e
Operador de Máquinas, desde que aprovados na Prova Objetiva e classificados conforme o item 6.2,
Capítulo VI do Edital de Concurso nº 001/2014, ficam convocados a realizar a Prova Prática, no dia
15/03/2015 (domingo), às 08h, no Parque de Máquinas da Prefeitura, situado à PRC-280, s/nº, no
município de Renascença - PR.
4.1. A prova prática para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas será aplicada a
todos os candidatos convocados conforme Anexo I deste Edital, nos seguintes veículos/máquinas:
Motorista: Automóvel e Caminhão.
Operador de Máquinas: Retroescavadeira e Pá-Carregadeira.
4.2. Todos os candidatos deverão apresentar-se com trinta minutos de antecedência, em
trajes apropriados para o teste, portando cédula de identidade e a Carteira Nacional de Habilitação
compatível com o veículo ou equipamento a ser utilizado na realização dos testes, conforme segue:
a. Para o cargo de Motorista = CNH tipo “C”. Importante ressaltar que, para este cargo, será
obrigatória a apresentação da CNH na mesma modalidade, por ocasião da posse.
b. Para o cargo de Operador de Máquinas = CNH tipo “C”. Importante ressaltar que, para este
cargo, será obrigatória a apresentação da CNH na mesma modalidade, por ocasião da posse.
(Não serão aceitos protocolos ou encaminhamentos da CNH, nem Permissão para Dirigir).
4.3. Os candidatos deverão apresentar-se preparados no que se refere à alimentação, tendo
em vista que os testes não têm horário determinado para o término.
4.4. O Ato Público de Identificação da Prova Prática será realizado no dia 19/03/2015, às 14h,
na Prefeitura Municipal. A presença do candidato ao ato público não é obrigatória.
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4.5. Os Anexos estão divulgados no Painel de Publicações do Município, bem como, em
caráter
meramente
informativo,
na
internet,
pelos
sites
www.objetivas.com.br
e
www.renascenca.pr.gov.br.
5. HOMOLOGAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DOS CARGOS SEM 2ª ETAPA,
realizado pelo Município, para provimento dos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais B; Auxiliar em Saúde
Bucal; Borracheiro; Técnico Agrícola; Técnico em Enfermagem; Técnico em Informática; Técnico em
Saúde Bucal e Vigia. O Anexo deste Edital contendo o relatório de notas e respectiva classificação final está
divulgado no Painel de Publicações do Município, bem como, em caráter meramente informativo, na internet,
pelos sites www.objetivas.com.br e www.renascenca.pr.gov.br.
5.1. Os demais cargos constantes no Edital de Concurso nº 001/2014, serão homologados
após a conclusão das etapas seguintes do certame, conforme aplicadas aos cargos.

Renascença, 24 de fevereiro de 2015.

IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito em exercício
Registre-se e publique-se
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