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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 30 de novembro de 2021
Veiculação: 30 de novembro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2255

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

REPUBLICAÇÃO
JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO

Abertura de Processo Seletivo Simplificado/PSS para contratação de CIRURGIÃO DENTISTA – ENDODONTIA, CIRURGIÃO 
DENTISTA - CIRURGIA E TRAUMATISMO BUCO-MAXILO FACIAL, MÉDICO GENERALISTA DE ESF-40h e MÉDICO GENE-
RALISTA DE PRONTO ATENDIMENTO – 20h.

CONSIDERANDO que a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional 
interesse público, se encontra prevista no Inciso IX do artigo 34 da Constituição Federal.

CONSIDERANDO o disposto no inciso V do Art. 2º, da Lei Municipal nº 1980/2011, que regulamenta a contração temporária no 
Município de Guarapuava;

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que possibilita a realização de contratações tem-
porária em decorrência do interesse público;

CONSIDERANDO as requisições apresentadas por meio do Memorando nº 43301/2021 da Secretaria Municipal de Saúde, que 
solicita a abertura de PSS – Processo Seletivo Simplificado para a contratação de: Cirurgião Dentista- Endodontia, Cirurgião 
Dentista - Cirurgia e Traumatismo Buco-Maxilo Facial, Médico Generalista de ESF – 40h e Médico Generalista de Pronto Atendi-
mento – 20h,  para suprir temporariamente a falta de servidores, em caráter emergencial;

CONSIDERANDO o fato da Administração Pública dispor, momentaneamente, de equipes reduzidas haja vista haver servidores 
afastados das atividades laborais por enquadrarem-se em grupo de risco para contaminação pela COVID-19,  aumento este que 
não é passível de atendimento de forma efetiva e imediata sem a contratação temporária de profissionais.
 
CONSIDERANDO a importância dos profissionais da área de saúde e como ela é decisiva nas medidas de contenção, preserva-
ção e no cuidado da saúde do paciente durante todo o tratamento;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem a redução do risco de doença e de outros agravos e, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua pro-
moção, proteção e recuperação na forma do artigo 196 da Constituição Federal.

CONSIDERANDO o parecer jurídico nº 1346/2021;

Justifica-se a abertura de Processo Seletivo Simplificado/PSS para a contratação de  Cirurgião Dentista- Endodontia, Cirurgião 
Dentista - Cirurgia  e Traumatismo Buco-Maxilo Facial, Generalista de ESF – 40h, Médico Generalista de Pronto Atendimento – 
20h, haja vista a necessidade de suprimento da demanda desses profissionais que contribuirão no enfrentamento de diversos 
desafios no combate e prevenção da COVID-19.

Neste sentido, estão sendo ofertadas pelo presente Processo Seletivo Simplificado/PSS: 01 (uma) vaga - Cirurgião Dentista- En-
dodontia, 01 (uma) vaga - Cirurgião Dentista -  Cirurgia e Traumatismo Buco -Maxilo facial, 06(seis) vagas - Generalista de ESF 
– 40h, 05(cinco) vagas - Médico Generalista de Pronto Atendimento – 20h cuja contratação terá vigência de 12 (doze) meses, de 
acordo com a Lei Municipal nº 1980/2011.

Por fim, diante da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, bem como parecer técnico nº .016./2021 da Secretaria Municipal 
de Finanças,  AUTORIZO a abertura de Processo Seletivo Simplificado/PSS, para a contratação desses profissionais, por prazo 
determinado, vista a continuidade e a essencialidade dos serviços com necessidade de resposta imediata por parte da Adminis-
tração Municipal aos usuários dos serviços públicos. 

Guarapuava, 25 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  230 de novembro, Veiculação 30/11/2021 Ano XXVII - Nº 2255 Boletim Oficial do Município -  2

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 001/2021 

O Município de Guarapuava, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.178.037/0001-76, com sede na Rua 
Brigadeiro Rocha, nº 2777, Centro, Guarapuava, RESOLVE TORNAR PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO EDITAL PRORROGAÇÃO 
DE CHAMAMENTO Nº 002/2021, que tem por objeto a seleção de Empresa/Seguradora para contratação de seguro de Vida em 
Grupo,  para os servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, conforme disposto no art. 180 da Lei 
Complementar nº 120/2020.

I - O Item 3 do Edital de Chamamento Público nº 002/2021 passa a vigorar com a seguinte redação:
“3 – Formalização e Protocolo: as propostas deverão ser protocolizadas mediante processo digital através do link https://gua-
rapuava.atende.net/autoatendimento/servicos/emissao-de-processo-digital/detalhar/1, com o assunto Edital de Chamamento nº 
002/2021, subassunto Seleção Seguradora, no período de 19/11/2021 até as 17 (dezessete) horas do dia 30/11/2021;”.

 II - A alínea “a” do item 4 do Edital de Chamamento Público nº 002/2021 passa a vigorar com a seguinte redação:
“a) A seleção da empresa/seguradora ocorrerá em Assembléia no dia 01 de dezembro de 2021, as 17:30 horas em primeira 
chamada e as 18:00 horas em segunda chamada, sendo esta convocada pelo Sindicato dos Servidores, Funcionários Públicos 
e Professores Municipais de Guarapuava – SISPPMUG.”.

Guarapuava, 29 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

Edilson Dreviski
Presidente Comissão 
Portaria nº 1336/2021
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