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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 11 de setembro de 2018
Veiculação: 11 de setembro de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1425

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 6920/2018

PORTARIA Nº 614/2018

PORTARIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
27, inciso IX, da Constituição do Estado do Paraná e a Lei Mu-
nicipal nº 1980/2011,

DECRETA

Art. 1º Comunicar a empregada Patrícia Almeida Nascimento, 
regida pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, ad-
mitida por prazo determinado por meio de Processo Seletivo 
Simplificado – PSS para a função de Cirurgião Dentista, que 
por parte do empregador, nos termos das supracitadas leis, 
terá seu contrato de trabalho prorrogado por mais 01 (um) ano, 
contando-se a partir do dia 13 de setembro de 2018, exceto 
se manifestar por escrito o seu não interesse pela prorrogação 
contratual.
Art. 2º Comunicar os empregados regidos pelo regime da Con-
solidação das Leis do Trabalho, abaixo relacionados, admitidos 
por prazo determinado por meio de Processo Seletivo Simplifi-
cado – PSS para a função de Auxiliar de Saúde Bucal, que por 
parte do empregador, nos termos das supracitadas leis, estão 
com seus contratos de trabalho prorrogados por mais 01 (um) 
ano, contando-se a partir do dia 13 de setembro de 2018, ex-
ceto se manifestarem por escrito o seu não interesse pela pror-
rogação contratual:
I – Sabina T. G. do Nascimento – Auxiliar de Saúde Bucal, lota-
da na Secretaria de Saúde;
II – Silmara do Rocio Campos – Auxiliar de Saúde Bucal, lotado 
na Secretaria de Saúde.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 06 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 143, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Acompanhamento de Tratamen-
to de Saúde aos servidores:
I.Adriana Zuerzicoski, matrícula nº 13.172/5, Auxiliar de Saúde 
Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-

do o dia de 31/08/2018.
II.Adriano Rodrigues de Bem, matrícula nº 16.087/3, Motorista 
de Ambulância, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 23/08/2018 a 28/08/2018.
III.Adrielly Aparecida Carraro, matrícula nº 18.236/2, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 03/09/2018 a 06/09/2018.
IV.Aguinaldo Antonio Machado, matrícula nº 15.063/0, Agente 
Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o dia de 30/08/2018.
V.Daiane Alves Ribeiro, matrícula nº 17.808/0, Professor (a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia de 03/09/2018.
VI.Danieli Bischof Kinseler, matrícula nº 17.753/9, Professor (a) 
Educação Física, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo o dia de 31/08/2018.
VII.Danielle Alvaristo Ribeiro Oliveira, matrícula nº 17.166/2, 
Auxiliar de Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o período de 02/09/2018 a 16/09/2018.
VIII.Dirce Aparecida de Gois, matrícula nº 13.898/3, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compre-
endendo o período de 30/08/2018 a 12/09/2018.
IX.Dreiza Carla Borges dos Santos, matrícula nº 15.687/6, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo o dia de 03/09/2018.
X.Elaine Pacheco, matrícula nº 14.849/0, Agente Comunitário 
de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o dia de 03/09/2018.
XI.Franciele da Silva Barbosa Macedo, matrícula nº 15.718/0, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o dia de 28/08/2018.
XII.Genilce de Fatima Olenka, matrícula nº 15.857/7, Agente de 
Combate a Endemias, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o dia de 04/09/2018.
XIII.Hannelore Schwichtenberg, matrícula nº 15.123/8, Agente 
Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o dia de 22/08/2018.
XIV.Jocemara da Silva, matrícula nº 15.984/0, Educador (a) In-
fantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia de 03/09/2018.
XV.Juliane Montes, matrícula nº 15.103/3, Professor (a), lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreenden-
do o dia de 31/08/2018.
XVI.Lucimara Maria de Castro, matrícula nº 10.461/2, Profes-
sor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia de 31/08/2018.
XVII.Maria Fernanda Anselmo de Oliveira, matrícula nº 
12.929/1, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
29/08/2018 a 30/08/2018.
XVIII.Maristela Delfino  dos Santos, matrícula nº 14.893/8, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, compreendendo o dia de 31/08/2018.
XIX.Neirelly Algaier Pedroso Camilo, matrícula nº 16.397/0, 



11 de setembro de 2018, Veiculação 11/09/18 Ano XXIV - Nº 1425 Boletim Oficial do Município -  2

Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 04/09/2018 a 
05/09/2018.
XX.Noimi Carriel de Oliveira Vaz, matrícula nº 17.316/9, Edu-
cador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo o dia de 04/09/2018.
XXI.Sara Massuqueto Dias, matrícula nº 17.449/1, Enfermeiro 
(a), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo 
o dia de 04/09/2018.
XXII.Silvana Stiegler, matrícula nº 15.815/1, Servente de Lim-
peza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia de 31/08/2018.
XXIII.Talita Abreu Modolon, matrícula nº 16.032/6, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 04/09/2018 a 06/09/2018.
XXIV.Vanderleia Aparecida dos Santos Lacerda, matrícula 
nº 12.680/2 – 14.532/7, Professor (a), lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 
03/09/2018.
XXV.Vanessa de Oliveira Nogueira, matrícula nº 18.335/0, Edu-
cador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia de 30/08/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 03 de Setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 615/2018
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 123, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, aos servi-
dores:
I.Adriane Maria Belin Wenceslau, matrícula nº 7.909/0, Auxi-
liar de Saúde Bucal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 05/09/2018 a 19/09/2018.
II.Alexandro Montes, matrícula nº 13.218/7, Operador (a) de 
Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compre-
endendo o período de 30/08/2018 a 18/09/2018.
III.Amanda Jdnyczuk de Abreu Alvarenga, matrícula nº 
16.168/3, Professor (a), lotado na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 04/09/2018 a 
17/09/2018.
IV.Denise Aparecida Nunes, matrícula nº 16.998/6, Profes-
sor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra, compreendendo o período de 14/08/2018 e 28/08/2018 a 
06/09/2018.
V.Edite Cordeiro de Campos, matrícula nº 8.642/8, Auxiliar de 
Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 28/08/2018 a 31/08/2018.
VI.Elaine Aparecida Teixeira, matrícula nº 14.902/0, Agente Co-
munitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 03/09/2018 a 07/09/2018.
VII.Eleda de Fátima Ribaski da Silva, matrícula nº 15.701/5, 
Servente de Limpeza, lotado na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 14/08/2018 e 
28/08/2018 a 11/09/2018.
VIII.Everli Terezinha Pedroso dos Santos Belin, matrícula nº 
9.706/3, Servente de Limpeza, lotado na Secretaria Municipal 

de Administração, compreendendo o período de 16/08/2018, 
28/08/2018 a 01/09/2018 e 03/09/2018 a 05/09/2018.
IX.Jeferson Luiz Ribeiro, matrícula nº 10.115/0, Agente Co-
munitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 10/08/2018 a 14/08/2018.
X.João Ribeiro Batista, matrícula nº 6.933/7, Atendente Social, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o 
período de 24/08/2018 a 07/09/2018.
XI.Jocemara de Fátima Teixeira Araújo, matrícula nº 13.018/4, 
Educador (a) Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 27/08/2018 a 
31/08/2018.
XII.Joelma Eleutério Chimiloski, matrícula nº 16.229/9, Profes-
sor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 03/09/2018 a 06/09/2018.
XIII.Jozelia Aparecida Meneguel de Campos, matrícula nº 
10.480/9, Servente de Limpeza, lotado na Secretaria Munici-
pal de Educação, compreendendo o período de 21/08/2018 e 
27/08/2018 a 29/08/2018.
XIV.Lidia Kuscznier Koczkodai, matrícula nº 17.428/9, Técnico 
(a) em Radiologia, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 27/08/2018 a 02/09/2018.
XV.Lucelia Beraldo do Lago, matrícula nº 16.001/6, Educador 
(a) Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 27/08/2018 a 13/09/2018.
XVI.Marcia Schneiberg de Castro Lima, matrícula nº 17.870/5, 
Educador (a) Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia de 31/08/2018.
XVII.Marciele Correia Ferreira, matrícula nº 18.212/5, Educador 
(a) Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 28/08/2018 a 31/08/2018.
XVIII.Meirelise Aparecida de Paula Faria Weyand, matrícula nº 
10.499/0 – 11.531/2, Professor (a), lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
05/09/2018 a 07/09/2018.
XIX.Michelle Denize Andrade de Lima Xavier, matrícula nº 
17.869/1, Educador (a) Infantil, lotado na Secretaria de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 03/08/2018, 
06/08/2018, 13/08/2018, 24/08/2018 e 27/08/2018.
XX.Rivania Eing, matrícula nº 15.805/4, Servente de Limpeza, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 16/08/2018 a 17/08/2018, 20/08/2018 e 
23/08/2018 a 29/08/2018.
XXI.Thairine Guimarães Kachuba, matrícula nº 17.507/2, 
Educador (a) Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 03/09/2018 a 
06/09/2018.
XXII.Valquiria do Belém Campos, matrícula nº 13.029/0, Edu-
cador (a) Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 29/08/2018 a 
31/08/2018.
XXIII.Vera Lúcia Cury de Andrade, matrícula nº 12.329/3, 
Orientador (a) Educacional, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o período de 27/08/2018 
a 15/09/2018.
XXIV.Zenilda Stefaniszen Martins, matrícula nº 14.028/7, Ser-
vente de Limpeza, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 30/08/2018 a 06/09/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 06 de Setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 616/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 143, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Acompanhamento de Tratamen-
to de Saúde aos servidores:
I.Andreia Aparecida Machado, matrícula nº 12.944/5, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 03/09/2018 a 04/09/2018.
II.Catiuse Aparecida Caldas, matrícula nº 14.912/8, Agente Co-
munitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 03/09/2018 e  05/09/2018 a 
06/09/2018.
III.Cristina Gonçalves, matrícula nº 18.254/0, Educador (a) In-
fantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia de 03/09/2018.
IV.Evanilda Maria Vaz, matrícula nº 17.855/1, Técnico (a) em 
Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o dia de 03/09/2018.
V.Evelin Caroline Rosa, matrícula nº 15.968/9, Educador (a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 04/09/2018 a 10/09/2018.
VI.Priscila Ribas de Campos Pinto, matrícula nº 12.570/9 – 
14.394/4, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia de 05/09/2018.
VII.Solange Aparecida Guimarães Komeche, matrícula nº 
15.100/9, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia de 03/09/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 06 de Setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 617/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 117, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
 

R E S O L V E

Art. 1º Conceder prorrogação da licença para tratamento de 
saúde aos servidores:
I.Hironori Muraoka, matrícula nº 11.121/0, Médico (a), lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 
07/09/2018 a 25/09/2018.
II.Marcia Aparecida Ribeiro dos Santos, matrícula nº 15.074/6 
– 15.925/5, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o período de 03/09/2018 
a 01/10/2018.
III.Schirle Aparecida Araújo Knuppel, matrícula nº 10.466/3 – 
17.656/7, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 29/08/2018 a 
20/09/2018.
IV.Zilda de Fátima Kulak Oliveira, matrícula nº 16.371/6, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 04/09/2018 a 06/09/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 06 de Setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 618/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 131, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença por acidente em serviço aos servido-
res: 
I.Mariluci Camargo, matrícula n° 8.503/0, Professor (a), lotado 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreenden-
do o dia de 10/08/2018.
II.Mariluci Camargo, matrícula n° 8.503/0 – 14.379/0, Profes-
sor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 16/08/2018 a 23/08/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 06 de Setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 649/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E
 
Art. 1º Designar os membros abaixo relacionados, para cons-
tituir a Comissão com o objetivo de estabelecer procedimentos 
e normas internas e orientadoras do trabalho de gestores e 
fiscais de contratos no âmbito da Administração Municipal:
I – Ethel Alita Camargo Oliveira, matrícula nº 18004-1;
II – João Adeilson de Siqueira Ferreira, matrícula nº 14033-3;
III – Amanda Fernandes Monegato, matrícula nº 16965-0;
IV – Liane Maria Mendes, matrículas nº 11697-1 e 14665-0;
V – Scheila Aparecida K Schwans, matrícula nº 16431-3.
Art. 2º A Comissão designada no art. 1º terá prazo de 60 (ses-
senta) dias para entrega da normatização. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 31 de agosto de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
OBJETO: CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO – 
PROCESSO SELETIVO
FUNÇÃO: ATENDENTE AO EDUCANDO
EDITAL CONVOCAÇÃO Nº. 015/18 – PSS Nº 002/2018
Contratado Período de 

Contrato
 Salário Inicial

LIDIA DA SILVA BOR-
GES FERREIRA

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.523,43

LILIAN DE GEUS MAR-
TINS HEIBEL

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.523,43

TICYANE DE OLIVEIRA 
NEVES

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.523,43

MICHELE ROSELY DE 
GODOY DIAS

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.523,43

PRISCILA DE FÁTIMA 
GULA

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.523,43

DRH, 10/09/2018.

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
OBJETO: CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO – 
PROCESSO SELETIVO
FUNÇÃO: PROFESSOR
EDITAL CONVOCAÇÃO Nº. 016/18 – PSS Nº 003/2018
Contratado Período de 

Contrato
 Salário Inicial

GISLAINE NATAL RE-
QUENA MOREIRA

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

ANDRÉA DE FÁTIMA 
KLASSAR

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

JOSLENE CORREA DO 
VALLE

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

TANIA MARIA DE OLIVEI-
RA

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

ANGELA ALVES DE AN-
DRADE

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

ELIANE TEREZINHA 
GRUBE DOS SANTOS

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

SOLANGE APARECIDA 
GUIMARAES KOMECHE

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

SILVANA PROCHE RO-
CHA

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

MARCIA APARECIDA 
FONSECA

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

JACQUELINE ANTONIA 
MARTINS

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

ADRIANA ANANIAS ZE-
VENEZ

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

ADRIANA SANTOS TES-
SEROLI DA ROCHA

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

ROSANGELA RITTA DAL-
LE LASTE DE OLIVEIRA

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

SOLANGE APARECIDA 
DE OLIVEIRA PRESTES

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

GEOVANA AIRES FARIAS 05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

ADRIANE SCHNEIDER 
CORDEIRO HORST

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

ANDRÉIA LOSSNITZ 
MENDES

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

SILVANA DO ROSSIO 
LOPES

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

DENIZA MARIA CALDAS 05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

SUELI BRAZ DOS SAN-
TOS COELHO

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

DEBORA REGINA RO-
DRIGUES DE FREITAS

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

TANIA CRISTINA PROVIN 05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

DANISE MACHADO 
SCZEPANOVSKI

05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

VANESSA TULLIO 05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

EVA VILMA DOS SANTOS 05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

ANA KARINE FABIANI 05/09/2018 a 
04/09/2019

R$ 1.568,09

DRH, 10/09/2018.

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
OBJETO: CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO – 
PROCESSO SELETIVO
FUNÇÃO: ENFERMEIRO
EDITAL CONVOCAÇÃO Nº. 017/18 – PSS Nº 001/2018
Contratado Período de Con-

trato
 Salário Ini-
cial

GISSELE BUSSO-
LOTTO EDER

17/09/2018 a 
16/09/2019

R$ 3.855,46

DRH, 10/09/2018.

DRH – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O DRH do Município de Guarapuava, no uso de suas atribui-
ções, torna público o nome dos Candidatos, que NÃO COM-
PARECERAM, DESISTIRAM ou NÃO PREENCHERAM os 
requisitos exigidos para assumir sua função, conforme abaixo:
Processo Seletivo Simplificado nº 003/18
Edital nº: 016/18

Função: PROFESSOR
INSC. NOME CLAS.
1582 Delcimara Rocha de Oliveira 25º
1450 Cátia Maria Souza de Araújo 27º
1551 Marla Claudine Backes Cebulski 31º
1597 Loreci Crames Ferreira Bona 34º
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1323 Clonir de Oliveira Pinto* 35º
1064 Rosa Miranda 36º
1399 Josiane Magali Gabriel da Silva 41º
1409 Juliane Aparecida Antunes dos Santos 42º
1448 Daniele Brunelli Juca 45º
1110 Carla Woiski 46º
1571 Edimara Semczuk 47º
1347 Ione Aparecida dos Santos 48º
1079 Angela Aparecida Chibiliscki 49º
1449 Mônica Cristina Menon Follador 50º
1375 Rosenilda de Souza Ribeiro 53º
1071 Francieli Marquardt de Freitas 56º
1226 Kelly Patricia Pupo Karpinski 58º
1681 Meri Terezinha Beckers 61º

DRH, 10 de Setembro de 2018.

CONSELHOS
 Edital n.º 015/2018

DIVULGA O GABARITO E A PROVA DE CONHECIMENTO 
ESPECÍFICO  DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA CONSE-
LHEIROS (AS) TUTELARES SUPLENTES. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te COMDICA Guarapuava, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com o Art. 139 da Lei Federal nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, com 
redação dada pela Lei nº 12.696, de 25 de julho de 2012; Re-
solução CONANDA nº 170, de 10 de dezembro de 2014; Lei 
Municipal nº 2226/2013, Lei Ordinária Municipal nº 2383/2015 
e Lei Ordinária Municipal nº 2384/2015, por intermédio da Co-
missão Temporária Organizadora para Coordenar Trabalhos 
do Processo Seletivo, instituída pela Resolução nº010/2018 
do COMDICA, divulga o gabarito e  a prova de conhecimento 
específico do processo de eleição de   Conselheiros (as) Tute-
lares Suplentes:

Art. 1º  Segue o  gabarito oficial da prova   de conhecimentos  
básicos de informática  aplicada no dia 19 de agosto de 2018: 
01–A; 02–E; 03-E; 04–E; 05–E; 06–C; 07–A; 08–D; 09–D; 10–
B. 

Art.2º - Segue o gabarito oficial da prova de conhecimentos 
específicos aplicada no dia 19 de agosto de 2018: 
11-C; 12-C; 13-B; 14-B; 15-B; 16-C; 17-E; 18-ANULADA; 19-E; 
20-D; 21-C; 22-A; 23-D; 24-C; 25-A; 26-C; 27-C; 28-C; 29-A; 
30-A; 31-C; 32-E; 33-A; 34-D; 35-C; 36-A; 37-E; 38-B; 39-D; 40-
A; 41-B; 42-E; 43-A; 44-B; 45-A; 46-E; 47-D; 48-D; 49-C; 50-D.

Art. 3º - Segue a prova de conhecimentos básicos de infor-
mática e de conhecimentos específicos aplicada no dia 19 de 
agosto de 2018. 

Processo Seletivo para Suplentes de Conselheiro Tutelar
Pólo I e Pólo II

Identificação do Candidato: _____________________________
Número de Inscrição: _______________________________
Orientações iniciais: Conforme edital de regulação do certame, 
a presente prova é composta de 50 questões de múltipla es-

colha, sendo, 10 questões sobre conhecimentos básicos de 
informática e 40 sobre conhecimentos específicos. Verifique 
atentamente se a sua prova corresponde ao disposto acima. 
Qualquer inconformidade deverá ser comunicada ao fiscal de 
prova antes do início da prova.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
01) Os criminosos virtuais, também chamados de hackers, ata-
cam computadores conectados à internet para roubar informa-
ções ou danificar o computador. Para protegê-lo, utiliza-se um 
software ou hardware que verifica as informações vindas da 
internet.
O software ou hardware utilizado para rejeitar ou permitir que 
informações da internet entrem no computador é o:
A) firewall;
B) cavalo de tróia (trojan);
C) anti-spyware;
D) certificado digital;
E) anti-vírus.

02) Computadores podem ser ligados em rede utilizando, EX-
CETO
A) Hub
B) Switch
C) Cabos
D) Antenas
E) Placa mãe

03) São medidas da área de informática EXCETO
A) Pixel
B) Byte
C) bit
D) Hz
E) Oh

04) São mídias moveis medidas em Mbs, EXCETO:
A) CD
B) DVD
C) PENDRIVE
D) Blu-ray
E) Memória

05) A internet é um sistema de rede de computadores de al-
cance mundial – uma rede das redes. Funciona na arquitetura 
cliente/servidor e não possui um servidor central. Dentre as 
formas de conexão por um provedor de acesso à internet é 
CORRETO afirmar:
I – Fibra-óptica.
II – Cabo de par trançado.
III – Rádio.
IV – Par metálico.
V – Satélite.
Assinale a alternativa com o maior número de tipos de cone-
xões fornecidas comercialmente:
A) I-III-V.
B) I-III-IV-V.
C) I-II-IV.
D) I-II-III-IV.
E) Todas as alternativas.

06) Entre as opções da plataforma Google está correto o que 
se afirma EXCETO:
A) É possível usar o Google como calculadora.
B) É possível visualizar rotas e ruas com o Google Maps.
C) Usar o termo entre parênteses retorna o resultado da frase 
exata, exemplo (nome completo).
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D) O Google pode realizar conversões automaticamente.
E) A ferramenta translate pode traduzir termos em diversas línguas.

07) SÃO dispositivos que PODEM ser utilizados para realização de cópia de segurança do usuário:
A) pen drive, DVD, CD e disco rígido.
B) pen drive, RAM e CD-R.
C) disco rígido, DVD-RW, EPROM e RAM.
D) disc laser, CD-RW, modem e EPROM.
E) blue-tooth, disco rígido, placa de som e pen drive.

08) Uma revista lançou a seguinte pergunta em um editorial: “Você pagaria um ladrão para invadir sua casa?”. As pessoas mais 
espertas diriam provavelmente que não, mas companhias inteligentes de tecnologia estão, cada vez mais, dizendo que sim. 
Empresas como a Google oferecem recompensas para hackers que consigam encontrar maneiras de entrar em seus softwares. 
Essas companhias frequentemente pagam milhares de dólares pela descoberta de apenas um bug – o suficiente para que a caça 
a bugs possa fornecer uma renda significativa. As empresas envolvidas dizem que os programas de recompensa tornam seus 
produtos mais seguros. “Nós recebemos mais relatos de bugs, o que significa que temos mais correções, o que significa uma 
melhor experiência para nossos usuários”, afirmou o gerente de programa de segurança de uma empresa. Mas os programas 
não estão livres de controvérsias. Algumas empresas acreditam que as recompensas devem apenas ser usadas para pegar ci-
bercriminosos, não para encorajar as pessoas a encontrar as falhas. E há a questão de double-dipping – a possibilidade de um 
hacker receber um prêmio por ter achado a vulnerabilidade e, então, vender a informação sobre o mesmo bug para compradores 
maliciosos.
Disponível em: <http://pcworld.uol.com.br>.
Considerando o texto acima, infere-se que
A) os caçadores de falhas testam os softwares, checam os sistemas e previnem os erros antes que eles aconteçam e, depois, 
revelam as falhas a compradores criminosos.
B) os caçadores de falhas agem de acordo com princípios éticos consagrados no mundo empresarial, decorrentes do estímulo 
à livre concorrência comercial.
C) a maneira como as empresas de tecnologia lida com a prevenção contra ataques dos cibercriminosos é uma estratégia muito 
bem-sucedida.
D) o uso das tecnologias digitais de informação e das respectivas ferramentas dinamiza os processos de comunicação entre os 
usuários de serviços das empresas de tecnologia.
E) os usuários de serviços de empresas de tecnologia são beneficiários diretos dos trabalhos desenvolvidos pelos caçadores de 
falhas contratados e premiados pelas empresas.

09) O identificador numérico utilizado pelo protocolo da Internet para identificar os servidores desta rede é denominado:
A)nome de domínio
b)e-mail
C)e-CEP
D)endereço IP
E)HTTP
10) O Microsoft Word 2013® possui diversas ferramentas para formatação de textos como: parágrafos, linhas e margens. Algu-
mas dessas formatações estão expostas no texto abaixo:

Analise:
I Na linha 1 as ferramentas usadas para destaque da palavra “Word” são negrito, itálico, sublinhado e centralizado.
II O espaçamento entre linhas do primeiro parágrafo, linha 2 a 5, é de 1,0 e pode ter sido deslocado usando a ferramenta   pre-
sente na régua superior.
III O espaçamento entre linhas no segundo parágrafo, linha 6 a 10, representa uma configuração de 1,5 e o texto está justificado.
IV Todo texto está justificado incluindo o título.
Partindo da formatação do texto entre as linhas 1 e 10 é CORRETO afirmar:
A) I e IV estão corretas
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B) II e III estão corretas
C) I e III estão corretas
D) III e IV estão corretas
E) Todas estão corretas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
11) Amarildo, adolescente com 14 (quatorze) anos, com intui-
to de ajudar seus pais no sustento da família pobre, pretende 
trabalhar como empacotador num pequeno mercado na Vila 
Matilde, que tem atendimento 24 horas. Com base no Estatuto 
da Criança e do Adolescente no tocante ao Direito à Profis-
sionalização e à Proteção no Trabalho, assinale a alternativa 
CORRETA:
A) Amarildo poderá ser contratado, mesmo não sendo ativida-
de de aprendizagem, pois, como já possui 14 (quatorze) anos, 
tem discernimento suficiente para firmar o contrato de trabalho 
e, assim, prestar auxílio material aos seus pais, adotando a 
louvável atitude de preferir o trabalho às ruas.
B) Não há que se falar em local perigoso para o menor, mesmo 
estando aberto 24 horas, assim, poderá o adolescente exercer 
a carga horária laborativa no período noturno, sem qualquer 
restrição, desde que procure outra atividade laborativa que 
seja de formação técnico-profissional.
C) Amarildo não poderá trabalhar no mercado, pois a ativida-
de não é enquadrada como de formação técnico-profissional; 
portanto, não se pode afirmar que o menor exercerá atividade 
laborativa na condição de aprendiz.
D) Na condição de aprendiz, não é necessário que o adoles-
cente goze de horário especial compatível com a garantia de 
acesso e frequência obrigatória ao ensino regular.
E) Na condição de aprendiz Amarildo poderia já estar traba-
lhando desde os 12 anos de idade.

12) Analise as alternativas abaixo e quanto as principais ca-
racterísticas externas do Plano Nacional de Primeira Infância, 
assinale a INCORRETA:
A) Abrangência: O plano nacional pela primeira infância abarca 
todos os direitos da criança de até seis anos de idade.
B) Participação social na sua elaboração: o processo de ela-
boração envolveu grande número de entidades da sociedade 
civil, além de setores governamentais, e organismos intergo-
vernamentais, além de pais, militantes da área dos direitos da 
criança, profissionais de diferentes setores.
C) Descentralização: prevê a elaboração de plano correspon-
dente apenas na esfera nacional.
D) Longa duração: doze anos – segundo a previsão de vigên-
cia de 2011 a 2022, é o horizonte de tempo no qual o plano per-
corre o olhar e pontua os marcos do caminho a ser percorrido 
até alcançar o novo panorama da primeira infância no Brasil.
E) Aprovação por lei: a tramitação do projeto de lei no contrato 
enseja ampliação de lei no Congresso Nacional enseja amplia-
ção do debate político sobre a primeira infância e os desafios 
da nação, bem como aperfeiçoamento do plano.

13) Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, TEM-
-SE QUE:
A) é assegurado à gestante, por meio do Sistema Particular de 
Saúde, o atendimento prioritário e preferencial, e sem custos 
quando se tratar de parturiente menor de idade.
B) incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à ges-
tante e à nutriz que dele necessitem.
C) é obrigação legal dos hospitais particulares proporcionarem 
assistência psicológica à mãe adolescente no período pós-
-natal.
D) o poder público fornecerá, mediante pagamento simbólico, 
àqueles que necessitarem de medicamentos, próteses e outros 

recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
E) os estabelecimentos de atendimento à saúde não poderão 
permitir a permanência de qualquer um dos pais, nos casos de 
internação de criança ou adolescente.

14) Acerca da família ampliada prevista no Estatuto da Criança 
e do Adolescente, é CORRETO afirmar:
A) aquela constituída pelos pais e seus descendentes ou pa-
rentes próximos, com os quais a criança ou o adolescente con-
vive e mantém vínculos biológicos.
B) aquela que se estende para além da unidade dos pais e 
filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos 
com os quais a criança ou o adolescente convive e mantém 
vínculos de afinidade e afetividade.
C) a formada para além da unidade dos pais e filhos ou da 
unidade do casal, constituída por parentes próximos, com os 
quais a criança ou o adolescente convive e mantém vínculos 
biológicos.
D) aquela formada pelos pais e seus descendentes, seja o vín-
culo constituído mediante escritura ou outro documento parti-
cular, desde que o vínculo seja biológico.
E) a formada pelos pais, conjunta ou separadamente, e por 
parentes próximos com vínculos constituídos por testamento, 
mediante escritura ou outro documento público, qualquer que 
seja a origem da filiação.

15) Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso e em seguida 
marque a alternativa CORRETA:
( ) As revistas e publicações contendo material impróprio 
ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comer-
cializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu 
conteúdo.
( ) É proibido vender somente à criança bebidas alcoóli-
cas, mas aos maiores de 16 anos não há restrição.
( ) É proibida a hospedagem de criança ou adolescente 
em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo 
se autorizado pelos pais ou responsável.
( ) É proibido vender à criança ou ao adolescente de bi-
lhetes lotéricos e equivalentes.
( ) As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, 
no horário recomendado para o público infanto-juvenil, progra-
mas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informa-
tivas.
A) VVVFV
B) VFVVV
C) VFFVV
D) FFVFV
E) VVFFV

16) Sem prejuízo de outras providências legais, os casos de 
suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou ado-
lescente serão OBRIGATORIAMENTE comunicados ao:
A) Secretário Municipal da Infância e da Juventude.
B) Representante da Defensoria Pública.
C) Conselho Tutelar da respectiva localidade.
D) Procurador do Estado da Vara da Infância e da Juventude.
E) Oficial de Justiça da Comarca onde ocorreu o fato.

17) Em relação ao processo de adoção da criança ou adoles-
cente é CORRETO afirmar que:
I - a melhor condição econômica dos adotantes, em relação à 
família natural do adotando, é fundamental para concretizar a 
adoção.
II - em qualquer hipótese independe do consentimento dos pais 
ou responsáveis.
III - depois de ouvidos o adotando e os adotantes, depende de 
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parecer do Conselho Tutelar.
IV - a criança e o adolescente deve consentir em audiência.
V - independe da concordância do adotando, quando maior de 
doze anos de idade.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Somente as assertivas II, III e IV estão incorretas
B) Somente as assertivas I e II e V estão incorretas
C) Somente as assertivas III, IV e V estão incorretas
D) Somente as assertivas II, IV e V estão incorretas
E) Todas as assertivas estão incorretas

18) O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que os inte-
grantes do Conselho Tutelar, além de reconhecida integridade 
moral, DEVEM:
A) ser maiores de 23 anos ou emancipados, residir na Comar-
ca e não podem ser reeleitos.
B) ser brasileiros natos, maiores de 21 anos ou emancipados, 
podem ser remunerados e têm mandato certo de quatro anos.
C) ter idade superior a 21 anos, residir no Município, têm man-
dato certo de três anos, permitida uma recondução, e podem 
ser remunerados.
D) ter idade superior a 21 anos ou emancipados, residir na Co-
marca e não podem ser remunerados.
E) ser maiores de 21 anos, residir na Comarca, têm mandato 
certo de dois anos, e não podem ser remunerados.

19) Conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, as entidades de atendimento não governamentais SO-
MENTE PODERÃO funcionar depois de registradas no(a) 
A) Ministério da Justiça.
B) Promotoria da Infância e da Juventude.
C) Defensoria Pública.
D) Procuradoria do Estado.
E) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente

20) Julgue as assertivas abaixo:
I A guarda não poderá ser oposta contra os pais naturais
II A guarda regulariza a posse de fato
III A guarda não poderá ser revogada
IV A guarda somente será deferida após a conclusão do pro-
cesso de destituição do poder familiar
V A guarda não assegura à criança ou ao adolescente a condi-
ção de dependente previdenciários.
Sobre guarda, assinale a alternativa CORRETA:
A) Somente as assertivas I, II e IV e V estão incorretas
B) Somente as assertivas I, III e V estão incorretas
C) Somente as assertivas I, II, III e IV estão incorretas
D) Somente as assertivas I, III, IV e V estão incorretas
E) Todas as assertivas estão incorretas

21) O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre os 
requisitos para adoção. Nesse sentido, é CORRETO afirmar 
que:
A) independe da prestação de contas caso o tutor ou o curador 
se propor a adotar o pupilo ou o curatelado.
B) é permitida a adoção pelos irmãos do adotando.
C) a adoção poderá ser deferida ao adotante que, após ine-
quívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do 
procedimento, antes de prolatada a sentença.
D) a guarda de fato autoriza, por si só, a dispensa da realização 
do estágio de convivência.
E) o adotante há de ser, pelo menos, dez anos mais velho que 
o adotando.

22) A RESOLUÇÃO DO CONANDA Nº 187, DE 23 DE MAIO 

DE 2017, aprova o documento Orientações Técnicas para Edu-
cadores Sociais de Rua em Programas, Projetos e Serviços 
com Crianças e Adolescentes em Situação de Rua. São os 
princípios da Educação Social de Rua previstos nessa resolu-
ção, EXCETO:
A) brevidade, excepcionalidade e municipalização
B) reconhecimento da cidadania de crianças e adolescentes 
em situação de rua.
C) exercício de reflexão crítica, comprometida e protagonista 
no campo social e educativo.
D) construção de vínculos com o sujeito e com a comunidade.
E) respeito à temporalidade da ação educativa.

23) O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o infante 
de ser criado e educado no seio de sua família e, como medida 
excepcional, a colocação em família substituta. Acerca da colo-
cação em família substituta, é CORRETO afirmar que:
I a guarda somente obriga seu detentor à assistência material 
a criança ou adolescente.
II a colocação em família substituta far-se-á, exclusivamente, 
por meio da tutela ou da adoção.
III para adoção conjunta é indispensável que os adotantes se-
jam casados civilmente ou mantenham união estável, compro-
vada a estabilidade da família.
IV podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independen-
temente do estado civil.
A) Somente as assertivas I e III estão corretas
B) Somente as assertivas II e IV estão corretas
C) Somente as assertivas I e II estão corretas
D) Somente as assertivas III e IV estão corretas
E) Somente as assertivas II e III estão corretas

24) A política de atendimento dos direitos da criança e do ado-
lescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 
governamentais e não-governamentais, da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios. Dentre as opções 
abaixo qual delas NÃO É considerada uma diretriz da política 
de atendimento:
A) municipalização do atendimento;
B) criação e manutenção de programas específicos, observada 
a descentralização político-administrativa;
C) manutenção de fundos internacionais, nacionais, estaduais 
e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos 
da criança e do adolescente;
D) integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério 
Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, 
preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agiliza-
ção do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua 
autoria de ato infracional;
E) mobilização da opinião pública para a indispensável partici-
pação dos diversos segmentos da sociedade;

25) As entidades que desenvolvam programas de acolhimento 
familiar ou institucional DEVERÃO adotar os seguintes princí-
pios:
A) participação na vida da comunidade local;
B) preparação imediata para o desligamento;
C) desmembramento de grupos de irmãos;
D) sempre que possível, realizar a transferência para outras 
entidades de crianças e adolescentes abrigados;
E) rompimento dos vínculos familiares e cessação da reinte-
gração familiar;

26) Analise as assertivas abaixo:
I – Nenhuma criança ou adolescente poderá viajar para fora da 
comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsá-
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vel, sem expressa autorização judicial.
II – Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma crian-
ça ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do 
País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no 
exterior.
III - A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou res-
ponsável, conceder autorização de viagem em território nacio-
nal válida por dois anos.
A) Somente as alternativas I e a II estão corretas.
B) Somente as alternativas II e a III estão corretas.
C) Somente as alternativas I, II e a III estão corretas.
D) Somente a alternativa I está correta.
E) Todas alternativas estão incorretas.

27) O Conselho Tutelar, criado no âmbito dos municípios, é um 
órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, ENCARRE-
GADO PELA SOCIEDADE DE:
A) promover o desenvolvimento físico e emocional da criança 
e do adolescente.
B) julgar os casos de discriminação e maus tratos à criança 
e ao adolescente. C) zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente.
D) decidir sobre a guarda e adoção de crianças abandonadas.
(E) dar prioridade de atendimento às crianças de zero a seis 
anos de idade.

28) COMPETE à equipe interprofissional dentre outras atribui-
ções que lhe forem reservadas pela legislação local:
A) fornecer laudos verbalmente, na audiência, e bem assim de-
senvolver trabalhos de prevenção e outros, tudo sob a imediata 
subordinação do conselho tutelar, assegurada a livre manifes-
tação do ponto de vista técnico.
B) fornecer laudos somente por escrito, na audiência, e bem 
assim desenvolver trabalhos de prevenção e outros, tudo sob 
a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a 
livre manifestação do ponto de vista técnico.
C) fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbal-
mente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de 
aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e 
outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciá-
ria, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico.
D) fornecer subsídios por escrito, na audiência, e bem assim 
desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, enca-
minhamento e outros, tudo sob a imediata subordinação do 
conselho tutelar, assegurada a livre manifestação do ponto de 
vista técnico.
E) Não é de competência da equipe interprofissional o forneci-
mento de laudos.

29) A Justiça da Infância e da Juventude é COMPETENTE 
para:
A) conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;
B) conceder a remissão, como forma única de extinção do pro-
cesso;
C) conhecer de ações decorrentes de irregularidades em en-
tidades de atendimento, porém sem aplicar medidas cabíveis;
D) conhecer de representações promovidas pelo Ministério Pú-
blico, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, 
sem aplicar qualquer  medidas cabíveis;
E) conhecer de todos os pedidos de guarda e tutela, qualquer 
que seja a situação da criança e do adolescente;

30) O ambiente virtual de participação de adolescentes é um 
espaço digital aberto a todo e qualquer adolescente, protago-
nizado pelo CPA (O Comitê de Participação de Adolescentes), 
com objetivo de interação permanente entre adolescentes, 

CPA, CONANDA, membros da composição anterior do Comitê 
e a sociedade civil em geral. O ambiente virtual de participação 
de adolescentes tem as seguintes finalidades, sem prejuízo de 
outras que venham a ser estabelecidas pelo seu Grupo Gestor:
A) ser um espaço de diálogo permanente e formulação de pro-
postas a serem apresentadas ao CONANDA, a outros Conse-
lhos de Direitos e a órgãos públicos;
B) promover consultas restritas pela CPA, pelo CONANDA ou 
pela SNDCA/MDH;
C) estabelecer comunicação única, por meio do envio de soli-
citações somente entre os membros do CPA e o CONANDA;
D) veicular campanhas educativas apenas sobre os direitos 
humanos.
E) ser um espaço para a realização de eventos esporádicos.

31) A Comissão de Monitoramento e Avaliação tem por finalida-
de o monitoramento do conjunto de parcerias, a proposição de 
aprimoramento dos procedimentos, a padronização de objetos, 
custos e indicadores e produção de entendimentos voltados 
à priorização do controle de resultados, sendo de sua com-
petência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos 
de monitoramento e avaliação dos projetos financiados com 
recursos do Fundo Nacional para a Criança e do Adolescente 
(FNCA), dando fiel cumprimento à Lei Federal nº 13.019/2014 
e ao Decreto nº 8.726/2016. COMPETE à Comissão de Moni-
toramento e Avaliação:
A) fiscalizar e relatar a execução da parceria por meio de inves-
tigação dos atos realizados pelo gestor; 
B) homologar o Relatório Técnico de Monitoramento e Avalia-
ção emitido pela Prefeitura Municipal, nos termos do art. 22 da 
Lei nº 13.019, de 2001; 
C) emitir relatório consolidado das atividades de cada reunião;
D) monitorar e avaliar a execução da atividade por meio eletrô-
nico e da fiscalização;
E) homologar o Relatório Técnico de Monitoramento e Avalia-
ção emitido pelo Conselho Tutelar;

32) De acordo com o Art. 4º do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente: “É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimenta-
ção, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária”. O parágrafo único deste artigo define o 
que COMPREENDE a garantia de prioridade. Leia as asserti-
vas a seguir e identifique quais CORRESPONDEM a garantia 
de prioridade:
I - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas rela-
cionadas com a proteção à infância e à juventude.
II - primazia de receber proteção e socorro em quaisquer cir-
cunstâncias.
III - precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública.
IV - preferência na formulação e na execução das políticas so-
ciais públicas.
V - posposição na formulação e na execução das políticas so-
ciais públicas.

A) Apenas os itens I, II, IV e V
B) Apenas os itens II, III e V
C) Os itens I, II, III, IV e V
D) Apenas os itens I, III e IV
E) Apenas os itens I, II, III e IV

33) É PROIBIDA a venda à criança ou ao adolescente de:
A) armas, munições e explosivos;
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B) bebidas não alcoólicas;
C) produtos cujos componentes não causem dependência físi-
ca ou psíquica;
D) fogos de estampido e de artifício que pelo seu reduzido po-
tencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em 
caso de utilização indevida;
E) quaisquer produtos, pois para vender a criança e adolescen-
te é necessária a autorização dos pais.

34) Sobre o Conselho Tutelar É CORRETO afirmar que é 
um(a):
A) órgão provisório, jurisdicional, encarregado de tutelar a 
criança e o adolescente quando estão em perigo, os abrigando 
em instituição pública.
B) missão que tem legitimidade na ação dos agentes educado-
res de escolas de zelar e guardar pela dignidade das famílias 
que tenham crianças para educar.
C) instituição não governamental que cuida e zela pela elabo-
ração de políticas voltadas para os estudos sobre crianças e 
adolescentes.
D) órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarre-
gado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente.
E) comissão responsável pela realização dos estudos psicos-
sociais ou de quaisquer outras espécies de avaliações técnicas 
exigidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente;

35) Pelo ECA, existem várias atribuições do Conselho Tutelar. 
Observe os itens para, na sequência, marcar a única alternati-
va CORRETA.
I - encaminhar à Defensoria Pública casos de crianças e ado-
lescentes a fim de defender seus direitos e de sua família na-
tural.
II - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da pro-
posta orçamentária para planos e programas de atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente.
III - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciá-
ria, dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescen-
te autor de ato infracional.
A) I e II estão corretas
B) I e III estão corretas
C) II e III estão corretas
D) todas estão corretas
E) todas estão incorretas

36) Função de membro do Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente que é considerada de interesse público rele-
vante e é remunerada.
A) Conselho Tutelar.
B) Conselho Nacional.
C) Conselho Estadual.
D) Conselho Municipal.
E) Conselho Interestadual

37) Observe os itens e marque a alternativa correta. Conforme 
o artigo 16 do ECA o direito a liberdade compreende:
I - opinião e expressão.
II - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comuni-
tários.
III - crença e culto religioso.
VI - buscar refúgio, auxílio e orientação.
A) somente I está incorreto.
B) somente II está incorreto.
C) somente III está incorreto.
D) somente IV está incorreto.
E) Todos os itens estão corretos.

38) Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsá-
veis, os agentes públicos executores de medidas socioeduca-
tivas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e 
de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utili-
zarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como 
formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro 
pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabí-
veis, à aplicação de medidas aplicáveis pelo Conselho Tutelar, 
de acordo com a gravidade do caso. Indique qual das medidas 
abaixo PODERÃO ser aplicadas pelo Conselho Tutelar:
A) recolhimento para reclusão em delegacia;
B) encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
C) encaminhamento para ressarcimento de danos causados;
D) extinção do poder familiar.
E) revogação da guarda existente;

39) Analise as questões abaixo:
I- Considera-se criança, para os efeitos do ECA, a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 
doze e dezoito anos de idade.
II- Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o 
ECA às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.
III - A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonio-
so, em condições dignas de existência.
A) Somente a alternativa II está correta.
B) Somente a alternativa I está correta.
C) Somente a alternativa III está correta.
D) Todas as alternativas estão corretas.
E) Todas as alternativas estão incorretas.

40) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:
A) maus-tratos envolvendo seus alunos;
B) reiteração de faltas justificadas
C) evasão escolar, independentemente dos recursos escola-
res;
D) toda a vez que um aluno reprovar, independentemente de 
quantas reprovações ocorreram anteriormente.
E) matrículas efetuadas de alunos portadores de deficiência.

41) São atribuições do Conselho Tutelar, exceto:
A) Promover a execução de suas decisões, podendo para tan-
to: requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, 
serviço social, previdência, trabalho e segurança;
B) Representar junto à autoridade militar nos casos de des-
cumprimento injustificado de suas deliberações.
C) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que cons-
titua infração civil contra os direitos da criança ou adolescente.
D) Elaborar o orçamento para planos e programas de atendi-
mento dos direitos da criança e do adolescente.
E) expedir certidões de nascimento e de óbito de criança ou 
adolescente quando necessário.

42) Analise as questões abaixo e assinale a alternativa corres-
pondente:
I - O Conselho Tutelar é órgão permanente e subordinado ao 
Serviço Social do Município em que faz parte, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente.
II - Lei Estadual disporá sobre local, dia e horário de funciona-
mento do Conselho Tutelar, inclusive quanto a eventual remu-
neração de seus membros.
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III - As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser re-
vistas pelo Ministério Público a pedido de quem tenha legítimo 
interesse.
A) Todas alternativas estão corretas.
B) Somente a alternativa II está correta.
C) Somente a alternativa I está correta.
D)Somente a alternativa III está correta.
E) Todas alternativas estão incorretas.

43) Para o Estatuto da Criança e do Adolescente “A criança 
e o adolescente têm direito à __________, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
___________ e qualificação para o trabalho”. Assinale a alter-
nativa correta:
A) educação; cidadania.
B) saúde; vida social.
C) assistência social; cidadania.
D) atendimento, saúde.
E) saúde, profissionalização.

44) De acordo com a literalidade do Estatuto da Criança e 
do Adolescente “São impedidos de servir no mesmo Conse-
lho (Tutelar) marido e __________, ascendentes e descen-
dentes, ____________ e genro ou nora, irmãos, cunhados, 
durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e 
___________”. Assinale a alternativa correta:
A) esposa; sogro; companheiro.
B) esposa; sogro; enteado.
C) mulher; sogro; enteado.
D) prima, sogro, filho.
E) tia, irmão e sogro.

45) A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, inspirada pela nossa 
Constituição Federal, consagra a proteção integral da criança e 
do adolescente, assegurando-lhes direitos fundamentais, entre 
eles o direito à educação, cultura, esporte e lazer, preparando 
para exercer a plena cidadania. De acordo com o Estatuto da 
Criança e do adolescente, é CORRETO afirmar que:
A) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do ado-
lescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
B) O Estado tem o dever de assegurar à criança e ao ado-
lescente o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, mas não 
pode ser responsabilizado pela progressiva extensão da obri-
gatoriedade e gratuidade ao ensino médio.
C) Não possuem obrigação de realizar matrícula na rede re-
gular de ensino àqueles pais ou responsáveis pela criança ou 
adolescente que, por discordarem do ensino religioso, ideolo-
gias e outros métodos de ensino que a escola irá aplicar aos 
seus filhos ou pupilos. 
D) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 
não tem obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar a reite-
ração de faltas injustificadas e a evasão escolar, assim como 
os elevados níveis de repetência, tendo apenas que advertir os 
genitores.
E) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integri-
dade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, não 
abrangendo, contudo, necessidade de proteção ao direito da 
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais.

46) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
analise as assertivas e assinale ao final a alternativa que apon-
ta as CORRETAS.
I - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo.

II - O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público 
ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade 
competente.
III - Compete ao poder público recensear os educandos no en-
sino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais 
ou responsável, pela frequência à escola.
IV - Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus 
filhos ou pupilos na rede regular de ensino.
A) Apenas I, II e III
B) Apenas I e III
C) Apenas II e III
D) Apenas I, II e IV
E) Todas as alternativas estão corretas.

47) O Plano Nacional de Primeira Infância é um compromisso 
com as crianças brasileiras. No Plano estão traçadas as diretri-
zes gerais e os objetivos e metas que o País deverá realizar em 
cada um dos direitos da criança afirmados pela Constituição 
Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelas leis 
que se aplicam aos diferentes setores, como educação, saúde, 
assistência, cultura, convivência familiar e comunitária e outros 
que lhe dizem respeito. Analise abaixo os princípios correspon-
dem a proteção e promoção dos direitos das crianças de até 
seis anos, e marque a INCORRETA:
A) a diversidade étnica, cultura, de gênero, geográfica;
B) a integralidade da criança;
C) a inclusão;
D) a prioridade absoluta da família, nos cuidados;
E) a articulação das ações;

48) Assinale a alternativa CORRETA:
A) É infração administrativa vender, fornecer ainda que gratui-
tamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adoles-
cente arma, munição ou explosivo.
B) É infração administrativa vender, fornecer ainda que gratui-
tamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adoles-
cente fogos de estampido ou de artifício.
C) Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro 
que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolven-
do criança ou adolescente é infração administrativa grave
D) É infração administrativa vender ou locar a criança ou ado-
lescente fita de programação em vídeo, em desacordo com a 
classificação atribuída pelo órgão competente.
E) Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio 
de criança ou adolescente para o exterior com inobservância 
das formalidades legais é infração administrativa gravíssima.

49) Julgue os itens a seguir e identifique qual é INCORRETO:
A) A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescen-
te à sua família terá preferência em relação a qualquer outra 
providência.
B) A busca à família extensa, conforme definida nos termos do 
parágrafo único do art. 25 do ECA, respeitará o prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período.
C) Em caso de interesse em entregar o filho para adoção, a 
gestante ou mãe não será ouvida pela equipe interprofissional 
da Justiça da Infância e da Juventude.
D) A mãe adolescente será assistida por equipe especializada 
multidisciplinar.
E) Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 (quinze) 
dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à 
data do término do estágio de convivência

50) As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no ECA forem 
ameaçados ou violados. Identifique quais das medidas a seguir 
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NÃO é uma medida de proteção à criança e ao adolescente:
A) encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade.
B) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos.
C) matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental.
D) inserção em regime de semiliberdade.
E) inclusão em programa de acolhimento familiar.
 
Guarapuava, 11 de agosto de 2018.

____________________________
Regiane Cristina Lopes de Moraes 

Presidente COMDICA

RESOLUÇÃO Nº 034/2018

Súmula: Revoga a Resolução 019/2018 eaprova na sua totalidade a prestação de contas do repasse de recursos, fundo a fundo, 
do Piso Paranaense de Assistência Social IV do período de julho/2017 a dezembro/2017.

Considerando a Orientação SIFF/SEDS nº009, de 22 de agosto de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de 
22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária extraordinária realizada em 11/09/2018. (Ata nº015/2018).
 

RESOLVE:

Para efetivar a prestação de contas referente ao segundo semestre do ano de 2017, o Conselho Municipal de Assistência Social 
e o órgão gestor da politica de Assistência Social do município de Guarapuava se reportou a Secretaria de Estado da Família e 
Desenvolvimento Social, para esclarecimentos e procedeu conforme orientações, segue abaixo parecer deste Conselho:

Art. 1º - Aprovar na sua totalidade a prestação de contas do repasse de recursos, fundo a fundo, do Piso Paranaense de Assis-
tência Social IV, do período Julho/2017 a dezembro/2017 onde não houve distribuição do recurso PPAS IV neste período. Na uti-
lização do instrumental SIFF no site da SEDS, o órgão gestor e o CMAS encontraram dificuldades para a realização da prestação 
de contas, tendo em vista a falta de opção na aba gestão financeira – despesas realizadas,o instrumental não possibilita adequar 
à realidade especifica do município, sobre tudo no lançamento da nota fiscal, onde há a falta do termo de convênio quando o 
repasse é realizado para fundação pública.  Há também a falta de marcação de mais opções na questão nº 14 monitoramento do 
conselho, onde há marcação apenas de uma opção, ressaltamos que o município executa o serviço diretamente, como também 
através de parceria com OSC.
Art. 2º - Aprovar a justificativa do motivo do saldo estar maior ou igual a 30%  do recurso recebido, tendo em vista que houve 
atraso na análise jurídica por parte da Procuradoria Geral do Município.
Art. -3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 11 de setembro de 2018.
Marcio Anderson Miqueta

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

SURG
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CÂMARA MUNICIPAL
 HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 015/2018
O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve 
homologar o procedimento licitatório em epígrafe em favor das empresas: PARIZZOTO COMÉRCIO MATERIAIS ELÉTRICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF 00.088.597/0001-78, para os itens 01, 02, 05, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 36 e 38 
da licitação em epígrafe, com o valor total de R$ 2.631,13 (dois mil, seiscentos e trinta e um reais e treze centavos); CONSTRUA 
TURVO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF 08.641.633/0001-90, vencedora 
dos itens 03, 04, 07, 10, 24, 31 e 37 no valor total de R$ 1.479,88 (hum mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito 
centavos); ABREU MARTINS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF 03.744.301/0001-18, vencedora dos itens 06, 08, 09, 11, 14, 16, 
27, 29 e 35 no valor total de R$ 1.006,98 (mil e seis reais e noventa e oito centavos); MORADA NOVA COMÉRCIO DE MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF 11.979.732/0001-91, vencedora do item 18, no valor total de R$ 552,00 
(quinhentos e cinquenta e dois reais) e MOTOSERRAS COMÉRCIO E REPAROS LTDA, inscrita no CNPJ/MF 77.016.350/0001-
70, vencedora do item 21, no valor total de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), totalizando a presente licitação em R$ 5.989,99 
(cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) para a aquisição de produtos de jardinagem, ferramen-
tas e utensílios de mecânica e elétrica para o Poder Legislativo de Guarapuava - PR, conforme as especificações do Edital.

Guarapuava, 11 de setembro de 2018.
João Carlos Gonçalves

Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava
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