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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETOS
DECRETO Nº 6434/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei,
e, ao contido nos incisos IV e VIII, do Art. 63, da Lei Orgânica
do Município,
DECRETA
Art. 1º Delegar poderes a servidora Patricia Grisard Ribas,
Contador Geral do Município, para o fim especial de assinar
alvarás e certidões negativas municipais, emitidas pelo Departamento Receita.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 05 de dezembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 002/2017
A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, no uso das atribuições
conferidas pela Portaria nº 951/2017 e considerando o que estabelece o art. 2º, inciso VI, da Lei Municipal nº 1980/2011:
RESOLVE
Tornar público o presente Edital, que estabelece instruções
destinadas à realização de Processo Seletivo Simplificado PSS, para a função de VETERINÁRIO, nos termos da Lei nº
1980/2011, para atuação na Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Guarapuava, no serviço de inspeção sanitária dos produtos de origem animal.
1. Das Disposições Preliminares
1.1 O Processo Seletivo Simplificado - PSS de que trata este
Edital é destinado a selecionar profissional apto a ser convocado para atuar, na Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Guarapuava, no serviço de inspeção sanitária dos
produtos de origem animal exclusivamente, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, suprindo a vaga existente, nos Quadros de Servidores do Município
de Guarapuava, conforme consta no Anexo I deste Edital, previsto no art. 2º, inciso VI, da Lei Municipal nº 1980/2011.
1.2 A vaga será disponibilizada para contratação nos termos
deste Edital, para o profissional de Medicina Veterinária.
2. Do Regime Jurídico e Salário
2.1 A contratação ocorrerá pelo Regime Geral de Previdência
Social, com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição

Federal e na Lei Municipal nº 1980/2011.
2.2 O Contrato terá prazo de 12 (doze) meses, nos termos do
Art. 5º, inciso II da Lei nº 1980/2011 ou antecipado o seu término, nos termos previstos no art. 18, §1º e 2º, da mesma lei e/
ou ainda podendo o prazo ser prorrogado por igual período.
2.3 O salário será equivalente ao valor inicial da Tabela de
Vencimentos do Plano de Cargos, Carreiras de Servidores da
Saúde, de acordo com art. 8º, inciso I, da Lei nº 1980/2011,
conforme segue:
I – Veterinário– 40 h (Lei 2515/2016) - R$ 3.244,15 + 648,83
(Adicional de Insalubridade)= 3.892,98 (Três mil, oitocentos e
noventa e dois reais e noventa e oito centavos).
3. Das Inscrições
3.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet,
no endereço eletrônico www.guarapuava.pr.gov.br, link concursos, no período de 11/12/2017 a 20/12/2017, com entrega dos
documentos, conforme item 3.2.
3.2 O comprovante da inscrição deve ser entregue juntamente
com as cópias da documentação da prova de títulos, em envelope lacrado à Comissão de Avaliação e Julgamento até o
dia 21/12/2017, no horário das 9h às 11h e das 13h às 17h,
no Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos – Paço
Municipal, Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - Centro, não sendo
aceitos documentos enviados via Correios.
3.3 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar
conhecimento do disposto neste Edital e em seus Anexos e
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
3.4 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital,
em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
3.5 Não será cobrada taxa de inscrição.
3.6 No ato da inscrição o candidato deverá preencher o cadastro, informando dados pessoais, endereço, itens relacionados à
escolaridade e endereço eletrônico (e-mail) válido.
3.7 Ao efetivar sua inscrição o candidato deverá imprimir o
Comprovante de Inscrição.
3.8 O preenchimento no cadastro de Inscrição é de inteira responsabilidade do candidato, podendo arcar com as penalidades previstas neste edital.
3.9 A inscrição será considerada incompleta enquanto não for
efetivada pelo candidato, por meio da impressão do comprovante de inscrição. Inscrições incompletas serão consideradas
inválidas.
3.10 Após efetivar a inscrição, caso haja a necessidade de incluir ou alterar informações, o candidato deverá dirigir-se com
o comprovante de inscrição ao Núcleo de Recursos Humanos
– Paço Municipal, para devida alteração, até o dia 20/12/2017,
das 9h às 17h.
4. Da Função
4.1 A função de que trata o presente Edital para contratação
de Veterinário, é específica para atuar na área relacionada ao
serviço de inspeção sanitária dos produtos de origem animal.

08 de dezembro de 2017, Veiculação 08/12/17

Ano XXIII - Nº 1248

4.2 Descrição sumária das atribuições da função de Veterinário
e grau de instrução:
Programar, coordenar, supervisionar e executar tarefas relativas a higiene de alimentos, profilaxia e controle de zoonoses.
Grau de instrução:Superior completo em Medicina Veterinária
e Registro no Conselho da categoria.
5. Dos Requisitos para Inscrição, Documentação e Avaliação.
5.1 Para inscrever-se no Processo de Seleção Simplificado PSS, previsto neste Edital, a função de Veterinário, deverá observar os seguintes requisitos:
a) Ensino Superior Completo (Certificado ou Diploma) na área,
mais especialização em nível de pós-graduação – strictu sensu
(Certificado) – 80 (oitenta) pontos;
b) Ensino Superior Completo (Certificado ou Diploma) na área,
mais especialização em nível de pós-graduação – lato sensu
(Certificado) – 70 (setenta) pontos;
c) Ensino Superior Completo (Certificado ou Diploma) na área
- 60 (sessenta) pontos;
5.2 Cursos de Educação Continuada e Permanente na área de
atuação - máximo 20 (vinte) pontos;
5.2.1 Somente serão pontuadas as atividades desenvolvidas
no interstício de 01/01/2015 à 30/11/2017.
5.2.2. A pontuação terá o limite de 20 (vinte) pontos, sendo 2
(dois) pontos a cada 8 (oito) horas, não sendo considerados
certificados com carga horária inferior a 8 (oito) horas.
5.3 Não serão aceitas declarações e outros documentos de
conclusão de curso para comprovação dos requisitos, além daqueles descritos no item 5.1.
5.3.1 Demonstrativo da Pontuação da função de Veterinário (máximo 100 pontos):
Títulos

Pontos

Até o máximo

a)Ensino Superior Completo (Certificado ou Diploma)
na área, mais especialização
em nível de pós-graduação –
strictu sensu (Certificado) – 80
(oitenta) pontos

80

80

b) Ensino Superior Completo
(Certificado ou Diploma) na
área, mais especialização em
nível de pós-graduação – lato
sensu (Certificado) – 70 (setenta) pontos

70

70

c) Ensino Superior Completo
(Certificado ou Diploma) na
área, 60 (sessenta) pontos;

60

60

I – Escolaridade (obrigatório)

II – Educação Continuada
e Permanente na área de
atuação
Pontuação de 2 (dois) pontos a 2 pontos
cada 08 (oito) horas, máximo
a cada 8
de 20 (vinte) pontos
horas
III – Total

20

100

6. Da Classificação e Divulgação
6.1 Somente serão classificados os candidatos aprovados que
obtiverem no mínimo 60 (sessenta) pontos.
6.2 O resultado do PSS com a Classificação dos Candidatos
será divulgado até 12/01/2018, em Edital próprio, afixado no
átrio do Paço Municipal, no site oficial do Município de Guarapuava www.guarapuava.pr.gov.br e no Boletim Oficial do Mu-
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6.3 O Município convocará os candidatos por ordem de classificação, por meio do endereço www.guarapuava.pr.gov.br, com
prazo de 10 (dez) dias para entrega de documentação para
contratação, dentro da sua previsão de necessidade, conforme
cronograma previsto pela Secretaria Municipal de Agricultura.
6.3.1 O candidato poderá nomear Procurador Legal, através
de procuração por instrumento público, caso não possa comparecer para entrega da documentação no ato da contratação.
6.4 Será de responsabilidade do Município o levantamento das
vagas, bem como a elaboração de Edital específico para sua
divulgação.
6.5 Os candidatos serão listados de acordo com a pontuação
alcançada.
6.6. Haverá somente uma lista de classificação contendo a pontuação dos candidatos, observada a ordem de classificação.
6.6.1 Os candidatos serão classificados pelo total de pontos
obtidos na avaliação, em ordem decrescente, e convocados
para contratação de acordo com a classificação e a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura.
6.7 Em caso de empate de notas, na classificação geral dos
aprovados, terá preferência o candidato com:
6.7.1 Maior idade;
6.7.2. Maior escolaridade;
6.7.3. Menor nº da inscrição neste processo.
6.8 A inaptidão temporária na ocasião do chamamento, atestada pelo médico, não prejudicará o chamamento dos demais
classificados, e o candidato inapto temporário terá sua classificação mantida.
6.9 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as
publicações de todos os atos pertinentes a este Processo no
site do Município de Guarapuava.
7. Dos Recursos
7.1 Serão aceitos questionamentos sobre a classificação, desde que estejam em conformidade com o disposto nos itens
abaixo:
7.1.1 Os questionamentos devem estar devidamente fundamentados e apresentados, preferencialmente, em formulário
específico, que estará disponível no Protocolo Geral do Município;
7.1.2 O recurso deverá ser protocolado pessoalmente no protocolo da Prefeitura Municipal de Guarapuava, em apenas 1
(uma) via, nas 24 horas, imediatamente após a divulgação da
lista de classificação e pontuação no site oficial do Município;
7.1.3 Não serão aceitos questionamentos protocolados fora do
prazo, bem como aqueles que não estiverem devidamente justificados e fundamentados ou encaminhados de forma diferente do estabelecido nos itens anteriores;
7.1.4 Serão desconsiderados questionamentos relativos ao
preenchimento do cadastro de inscrição pelo candidato.
7.2 Os Recursos serão analisados pela Comissão de Avaliação
e Julgamento do PSS, que emitirá Parecer Conclusivo.
7.3 Julgado procedente o recurso, será emitida nova Lista
de Classificação. A Classificação Final será publicada no site
www.guarapuava.pr.gov.br.
8. Da Contratação
8.1 No momento em que o candidato classificado for convocado deverá comparecer nos locais, datas e horários estabelecidos em Edital, portando documentação solicitada, conforme o
item 8.3.5
8.2 A distribuição das vagas quando houver necessidade, será
em Sessão Pública, obedecendo a ordem de classificação,
coordenada pelos representantes da Secretaria Municipal de
Agricultura e do Departamento de Recursos Humanos do Mu-
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nicípio.
8.3 O candidato para assumir suas funções deverá comprovar
os seguintes requisitos:
8.3.1 Ter nacionalidade brasileira;
8.3.2 Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos e no máximo
74 (setenta e quatro) anos na data da contratação (Emenda
Constitucional nº 88/2015);
8.3.3 Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, quando for o caso;
8.3.4 Estar em dia com as obrigações eleitorais;
8.3.5 Apresentar originais e cópias dos seguintes documentos:
a) 02 fotos 3x4 recentes;
b) RG;
c) CPF;
d) Extrato do NIS;
e) Título de Eleitor e último comprovante de votação;
f) Certificado militar;
g) Carteira de Trabalho;
h) Atestado de Saúde, conforme Anexo II;
i) Documento comprobatório de Escolaridade exigido(Certificado
ou Diploma);
j) Comprovante de endereço atual;
l) Registro no respectivo conselho profissional da categoria;
m) Certidão de casamento/Nascimento;
n) Certidão de Nascimento dos Filhos até 14 anos;
o) Declaração de Imposto de Renda;
8.4 Quando convocado para a Contratação, o candidato deve
apresentar, sob suas expensas, Atestado de Saúde de aptidão
física e mental, expedido por Médico registrado no Conselho
Regional de Medicina do Paraná, conforme Anexo II, do presente Edital.
8.5 No ato de sua contratação, o candidato deverá preencher
Declaração de não Acúmulo de Cargo ou função pública.
8.6 O Contrato de Trabalho será único e estabelecido nos termos da Lei n.º 1980/2011, em Regime Celetista, para uma carga horária semanal de 40 (quarenta) horas para a função de
Veterinário.
9. Das Disposições Gerais
9.1 Na convocação para escolha de vagas quando houver será
respeitada rigorosamente a ordem de classificação.
9.2 Não se efetivará a contratação se esta implicar em acúmulo
ilegal de cargo ou função pública, nos termos das Constituições Federal e Estadual.
9.3 Comprovada, a qualquer tempo, ilegalidade nos documentos apresentados, o candidato em fase de avaliação será excluído do Processo Seletivo Simplificado, ou se já contratado
será feita rescisão contratual.
9.4 Será considerado eliminado do PSS, o candidato que:
a) não comprove as informações prestadas na inscrição sobre
escolaridade e Educação Continuada e Permanente na área
de atuação.
b) não compareça à sessão de distribuição de vagas quando
houver ou não tenha interesse pelas vagas ofertadas;
c) não apresente Atestado de Saúde, conforme anexo II;
9.5 É de responsabilidade do candidato manter atualizados no
Departamento de Recursos Humanos do Município, endereço,
número válido de telefone e e-mail.
9.6 O candidato será eliminado da Lista de classificação se,
nos últimos 02 (dois) anos, tiver se enquadrado em uma das
situações:
a) Demissão ou Exoneração do Serviço Público, após Processo Administrativo com ampla defesa;
b) Rescisão Contratual, após Sindicância;
c) Rescisão Contratual em Regime Especial por ausência ao
serviço por mais de 30 (trinta) dias, consecutivos ou alternados
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no ano, sem motivo justificado, e demais situações previstas
em Lei
d) Não receber pontuação e ter sua inscrição indeferida neste
PSS;
9.7 O candidato não poderá ser novamente contratado com
fundamento no Art. 14, inciso II da Lei Municipal nº 1980/2011,
antes de decorridos doze meses do encerramento do contrato
anterior.
9.8 Processo de Seleção Simplificado disciplinado por este
Edital tem validade de 01 (ano) ano.
9.9 As cópias dos documentos apresentados não serão devolvidas em hipótese alguma.
9.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de
Avaliação e Julgamento do PSS, “ad referendum” do Prefeito
Municipal.
Guarapuava, 08 de dezembro de 2017.
ELIZANGELA CORADASSI
PRESIDENTE DA CAJ
RELAÇÃO DE VAGA
FUNÇÃO: VETERINÁRIO

ANEXO I

LOCAL

VAGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Departamento de Inspeção(SIMPOA/SISB/
SUASA)

01

TOTAL

01
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA IMPLANTA- Serviço);
ÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACO- 4.5.9. não estar(em) inscrito(s) no Cadastro Nacional de Adoção, circunstância a qual deve ser atestada por meio de deLHEDORA
claração emitida pelo órgão competente, salvo situações devidamente regulamentadas por Portaria expedida pelo Juízo da
1- JUSTIFICATIVA
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento So- Vara da Infância e Juventude;
cial de Guarapuava – SMADS, no uso de suas atribuições e 4.5.10. apresentar parecer psicossocial favorável, expedido
em atendimento à Lei Municipal nº 2.494 de 15 de Dezembro pela equipe interdisciplinar do Serviço de Acolhimento em Fade 2.015, vem tornar público o processo de inscrição e seleção mília Acolhedora, elaborado a partir de instrumentais técnicos
de famílias com vistas à formação de cadastro e cadastro de operativos, conforme disposto em protocolo próprio aprovado
reserva, para implantação do Serviço de Acolhimento na mo- pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
dalidade Família Acolhedora.
– COMDICA;
4.5.11. apresentar todos os documentos relacionados abaixo:
2 – OBJETO
Selecionar, nos termos do presente Edital, para a formação I – Pedido de Inscrição para inserção no Serviço de Acolhide cadastro e cadastro de reserva, famílias do Município de mento em Família Acolhedora assinado pela família requerente
Guarapuava interessadas em participar do Serviço de Acolhi- (conforme modelo fornecido pelo Serviço);
mento em Família Acolhedora, para o acolhimento de crianças II – Ficha de Cadastro (conforme modelo fornecido pelo Sere/ou adolescentes de ambos os sexos que tenham seus direi- viço);
tos ameaçados ou violados, ou que necessitem de proteção, III – documento de identificação com foto de todos os membros
consoante determinação da autoridade judiciária competente, da família requerente;
e conforme estabelecido no ECA – Estatuto da Criança e do IV – Certidão de Nascimento, ou Certidão de Casamento, ou
Certidão de União Estável, relativas a todos os membros da
Adolescente, Lei Federal nº 8.069/90.
família requerente;
3 – DEFINIÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍ- V – atestado médico comprovando saúde física e mental do(s)
responsável(is) pelo exercício do poder familiar;
LIA ACOLHEDORA
Serviço que organiza o acolhimento de crianças e/ou adoles- VI – declaração de idoneidade moral do(s) responsável(is) pelo
centes afastados da família de origem por força de aplicação exercício do poder familiar (conforme modelo fornecido pelo
Serviço);
de medida protetiva, em residência de famílias acolhedoras.
VII – certidão negativa de antecedentes criminais do(s)
responsável(is) pelo exercício do poder familiar;
4 – DA INSCRIÇÃO
VIII – cópia do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) de todos os
4.1. Prazo de inscrição: de 10/12/2017 à 10/01/2018.
4.2. Horário para realização da inscrição: no período da ma- membros da família requerente maiores de 18 (dezoito) anos;
nhã, das 8:30h às 11:30h; no período da tarde, das 13:30h às IX – comprovante de residência (conta de luz ou água e/ou
contrato de locação do imóvel de residência da família reque17:00h.
4.3. Local de inscrição: Secretaria de Assistência e Desenvol- rente);
vimento Social do Município de Guarapuava – Rua Senador X – comprovante de atividade remunerada de, no mínimo, um
membro da família requerente, através de vínculo trabalhista
Pinheiro Machado, nº 1.075, Alto da XV.
com apresentação de carteira de trabalho, contrato trabalhista
4.4. Telefone para contato: (42) 3623-7995.
4.5. São requisitos exigidos do(s) postulante(s) à inscrição no ou declaração de autônomo registrada em Cartório; ou ainda
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (arts. 6º e 7º da ostentar a condição de Microempreendedor Individual;
XI – comprovante de rendimento expedido pelo INSS, se apoLei Municipal nº 2.494/15):
4.5.1. a(s) pessoa(s) responsável(is) pelo exercício do poder sentado ou pensionista;
familiar deve(m) ser maior(es) de 21 (vinte e um) anos, não XII – declaração de que nenhum membro da família é dependente de substâncias psicoativas;
havendo restrição quanto ao seu sexo e estado civil;
4.5.2. haver a concordância de todos os membros da família XIII – documento fornecido por instituição financeira atestando
a existência de conta corrente e/ou conta poupança em nome
acolhedora que sejam maiores de 12 (doze) anos;
4.5.3. possuir disponibilidade de tempo, além de demonstrar(em) do responsável pelo exercício do poder familiar, com menção
interesse em oferecer proteção e afeto às crianças e/ou ado- ao número da conta e da agência da instituição.
lescentes;
4.5.4. residir no mínimo há 1 (um) ano no Município de Gua- 5 – DAS RESPONSABILIDADES
rapuava, sendo vedada a mudança de domicílio para outro 5.1. Caberá à Prefeitura Municipal de Guarapuava, por meio da
Município durante o desempenho das atividades correlatas ao Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social:
5.1.1. Realizar o processo de inscrição e seleção das famílias
Serviço de Acolhimento;
4.5.5. deve(m) ser dotado(s) de idoneidade moral, apresen- interessadas para formação de cadastro e cadastro de reserva.
tar boas condições de saúde física e mental, e demonstrar 5.1.2. Realizar o acompanhamento das crianças e/ou adolesestar(em) interessada(s) em ter sob sua responsabilidade centes abrangidos pelo Serviço de Acolhimento, mediante a
efetivação das seguintes medidas:
crianças e/ou adolescentes, zelando pelo seu bem-estar;
4.5.6. não apresentar(em) problemas psiquiátricos ou de de- I – preparar e acompanhar as crianças e/ou adolescentes no
processo de transferência para a moradia da família acolhedopendência de substâncias psicoativas;
4.5.7. participar do processo de habilitação e das atividades do ra, como também, quando necessário, a transferência da criança e/ou adolescente da família acolhedora para outro serviço
Serviço;
4.5.8. não manifestar(em) interesse na adoção da criança e/ de acolhimento, o que deverá ser feito em conjunto com os
ou adolescente participante do Serviço de Acolhimento em Fa- profissionais de referência dos serviços envolvidos;
mília Acolhedora (declaração conforme modelo fornecido pelo II – acompanhar as crianças e/ou adolescentes durante o perí-

08 de dezembro de 2017, Veiculação 08/12/17

Ano XXIII - Nº 1248

odo em que residirão com as famílias acolhedoras;
III – preparar as crianças e/ou adolescentes para o retorno às
famílias de origem ou família substituta;
IV – acompanhar as crianças e/ou adolescentes no retorno às
famílias de origem ou família substituta durante o período de
readaptação.
5.1.3. Realizar o acompanhamento das Famílias Acolhedoras,
mediante a efetivação das seguintes medidas:
I – capacitar as famílias e/ou indivíduos acolhedores para o
recebimento da criança e/ou adolescente que ficará sob sua
guarda;
II – acompanhar as famílias e/ou indivíduos acolhedores por
meio de procedimentos técnicos e visitas domiciliares regulares, que identifiquem (i) eventuais alterações na dinâmica
familiar a partir do acolhimento; (ii) possíveis conflitos e suas
resoluções; (iii) condições de moradia e situação emocional da
criança e/ou adolescente acolhido; etc;
III – oferecer suporte às famílias e/ou indivíduos acolhedores
quando da saída da criança e/ou do adolescente acolhido.
5.1.4. Realizar o acompanhamento das famílias de origem, mediante a efetivação das seguintes medidas:
I – tomar conhecimento do histórico das famílias envolvidas no
processo, por meio de relatórios e reuniões com os técnicos da
Vara da Infância e Juventude, e/ou do Conselho Tutelar, e/ou
das instituições de acolhimento, identificando os motivos que
levaram ao acolhimento, construindo um plano de ação para o
retorno da criança e/ou adolescente ao lar de origem;
II – acompanhar e desenvolver as famílias por meio de procedimentos técnicos e visitas domiciliares, fomentando as diferentes capacidades dos seus integrantes, propiciando ganhos de
autonomia e melhoria sustentável da qualidade de vida;
III – inserir as famílias, conforme o caso, em programas da rede
de proteção e inclusão social da SMADS, de Secretarias afins
e/ou em recursos da comunidade;
IV – preparar as famílias para o retorno da criança e/ou adolescente acolhido ao seu lar de origem;
V – acompanhar a família de origem quando do retorno da
criança e/ou adolescente acolhido, durante o período necessário à readaptação.
5.1.5. Repassar para a Família Acolhedora o subsídio financeiro para suprir as necessidades básicas dos acolhidos, consoante estabelecido no artigo 23 da Lei Municipal nº 2.494/15.
5.2. Caberá à Família Acolhedora:
I – executar o serviço de acolhimento em sua residência, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.494/15, e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie;
II – a prestação de assistência material, moral e educacional à
criança e/ou adolescente acolhido;
III – prestar informações sobre a situação da criança e/ou adolescente acolhido à equipe técnica do Serviço de Acolhimento;
IV – contribuir na preparação da criança e/ou adolescente acolhido para seu retorno à família de origem, ou extensa; ou, na
impossibilidade de tal providência, na preparação de sua colocação em família substituta, sempre sob orientação de equipe
técnica.
5.3. Constituem direitos da Família Acolhedora:
I – todos os direitos e responsabilidades legais reservados ao
guardião, assim como o direito de se opor a terceiros, inclusive
aos pais, nos termos no artigo 33 do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
II – participar do processo de acompanhamento e capacitação
do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.
6 – DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS PREVISTOS NA
LEI MUNICIPAL Nº 2.494/15
O início dos trabalhos previstos neste Edital está condicionado
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à seleção das famílias acolhedoras, procedimento que terá sua
execução em conformidade com o regramento jurídico aplicável.
Os valores previstos no subitem 5.1.5 somente serão repassados após o encaminhamento de criança e/ou adolescente para
acolhimento em família selecionada e capacitada, respeitando-se as datas previstas em instrumento jurídico específico para
estabelecimento da parceria.
7 – DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O Processo de Seleção será finalizado pela equipe técnica do
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, no prazo de
até 60 (sessenta) dias após fechamento das inscrições, observadas as seguintes etapas:
7.1. Primeira Etapa – Avaliação Documental: avaliação dos
documentos apresentados pelas famílias participantes, a fim
de verificar sua procedência e concordância com os critérios
estabelecidos neste Edital.
A família participante será automaticamente desclassificada
caso não apresente os documentos em consonância com o
exigido.
7.2. Segunda Etapa – Avaliação Técnica (Estudo Psicossocial):
avaliação para que se verifique se a família inscrita como potencial acolhedora preenche os requisitos necessários ao desempenho do acolhimento.
Nesta etapa a família requerente deverá se submeter a Estudo
Psicossocial, o qual será realizado através de entrevistas individuais e coletivas, dinâmicas de grupo, visitas domiciliares e
outras ferramentas que se fizerem necessárias.
7.3. Terceira Etapa – Validação: encaminhamento da relação
de famílias acolhedoras selecionadas, juntamente com a respectiva documentação, para validação junto à Vara da Infância
e Juventude da Comarca de Guarapuava.
7.4. Quarta Etapa – Divulgação de Resultados: divulgação da
relação das famílias acolhedoras selecionadas para formação
de cadastro e de cadastro de reserva.
7.5. A aprovação da família requerente para quaisquer das etapas do Processo de Seleção fica vinculada obrigatoriamente à
sua aprovação na etapa antecedente.
7.6. A aprovação da família requerente em todas as etapas do
Processo de Seleção não assegura à mesma sua habilitação
imediata, mas apenas a expectativa de ser habilitada segundo
a disponibilidade e necessidade do Serviço de Acolhimento em
Família Acolhedora
7.7. Não haverá ordem de classificação para as famílias selecionadas. A colocação da criança e/ou adolescente dependerá
da relação/perfil mais adequado que se configurar entre a família acolhedora e a criança e/ou adolescente a ser acolhido.
7.8. A família acolhedora poderá acolher mais de uma criança ou adolescente, desde que não no mesmo período, salvo
grupo de irmãos, conforme avaliação e aprovação da equipe
técnica.
8 – DO CHAMAMENTO
O chamamento das famílias acolhedoras será vinculado à disponibilidade financeira do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Guarapuava.
9 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
As disposições previstas neste Edital, assim como a resolução
de eventuais questões e/ou casos omissos oriundos do Edital,
deverão guardar obediência com o estabelecido na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei
Municipal nº 2.494/15, e nos demais diplomas legais incidentes
na espécie.
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Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 05 de dezembro de 2.017.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
ARI MARCOS BONA
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social

CONSELHOS
RESOLUÇÃO Nº 061/2017
SÚMULA: Aprova projetos para o Banco de Projetos, para as
doações ao Fundo Municipal para Infância e Adolescência FIA, com dedutibilidade do imposto de renda, em conformidade com a lei 13.019/2014
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a
Lei Municipal nº 1644/2007 e, considerando a deliberação da
plenária ordinária realizada em 06/12/2017 (Ata nº 019/2017).
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar Projetos para o Banco de Projetos: ´´Projeto
Elos II´´– Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais
– APADEVI e o Projeto ´´A Deficiência não é limite´´ - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Guarapuava, 06 de dezembro 2017.
Ieda Matilde Guimarães de Almeida
Vice Presidente do COMDICA
RESOLUÇÃO Nº 062/2017
SÚMULA: Aprova critério para programação de férias dos conselheiros tutelares de Guarapuava para 2019.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere
a Lei Municipal nº 1644/2007 e, considerando a deliberação
da plenária extraordinária realizada em 22/11/2017 (Ata nº
018/2017).
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar critério de sorteio para programação de férias
dos conselheiros tutelares de Guarapuava para 2019.Este sorteio deverá ser realizado em reunião especifica a ser marcada pela (o) Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - COMDICA, devendo estar presentes todos os conselheiros tutelares.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Guarapuava, 22 de novembro 2017
Méris Gutjahr
Presidente do COMDICA
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SURG
Número da Ata: 56/2017
Data de Início da Ata: 00:00:00
Data de Expiração da Ata:
Não definida
Processo: 54/2017
Modalidade: 45 - Pregão - Registro de
Preço
Fornecedor: 03.134.246/0001-44 - COMASBRA MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LTDA EPP
Descrição do Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos diversos, para os setores de obras e
manutenção da SURG.
Valor total da Ata: 10.385,00
Número da Ata: 57/2017
Data de Início da Ata: 28/11/2017
Data de Expiração da
Ata: 28/11/2018
Processo: 54/2017
Modalidade: 45 - Pregão - Registro de
Preço
Fornecedor: 11.979.732/0001-91 - MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Descrição do Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos diversos, para os setores de obras e
manutenção da SURG.
Valor total da Ata: 17.703,00
Número da Ata: 58/2017
Data de Início da Ata: 28/11/2017
Data de Expiração da
Ata: 28/11/2018
Processo: 54/2017
Modalidade: 45 - Pregão - Registro de
Preço
Fornecedor: 10.208.694/0001-00 - COMPAC AC ANDAIMES
EIRELI - ME
Descrição do Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos diversos para os setores de obras e
manutenção da SURG.
Valor total da Ata: 7.598,00
Numero da Ata: 61/2017
Data de Início da Ata: 06/12/2017
Data de Expiração da
Ata: 06/12/2018
Processo: 51/2017
Modalidade: 61 - Pregão - Registro de
Preço
Fornecedor: 11.828.351/0001-01- GABRIELA ABT TRATZ –
EPP.
Descrição do Objeto: aquisição de mudas de flores da espécie
Sunpatiens, para plantio nos canteiros de praças, parques, rotatórias e avenidas do Município de Guarapuava, pelo prazo de
12 (doze) meses
Valor total da Ata: 76.937,00
CÂMARA MUNICIPAL
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2017
O Poder Legislativo do Município de Guarapuava – Estado do
Paraná, por meio de seu Presidente torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
Modalidade: Pregão Presencial nº 011/2017
Objeto: contratação de empresa especializada em prestação
de serviço de instalação de infraestrutura de rede lógica, com
fornecimento de materiais e componentes, conforme as especificações constantes no edital.
Tipo: Menor Preço Global.
Suporte legal: Lei Federal 10.520/02; Lei Federal 8666/93; De-
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creto Municipal nº 1168/2006 e Decreto Municipal 1447/2007.
Data de abertura e julgamento: 21/12/2017.
Horário: 14h30min (Horário de Brasília).
Local: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Guarapuava
- Rua Pedro Alves nº. 431 - Centro.
Pregoeiro: Kauê Hansen Gapski Pereira
Informações: Setor de Licitações – telefone: (42) 3630-3800 de
segunda a sexta–feira das 13:00 às 19:00 horas.
Edital: O edital poderá ser adquirido no setor de licitações, ou
pelo e-mail: licitacao@guarapuava.pr.leg.br
Guarapuava, 7 de dezembro de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava
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