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EDITAL DE TESTE SELETIVO 01/2009 
 

 
 

O Prefeito Municipal de Andirá, Estado do Paraná, devido a urgência e a 
necessidade de contratar professores substitutos nas áreas de atuação das séries/anos iniciais 
do Ensino Fundamental, na área de Educação Física e na área de Artes, no uso de suas 
atribuições legais torna público a realização de Teste Seletivo para Contratação por Tempo 
Determinado, de pessoal, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT- de 
acordo com a Constituição Federal Art. 37, inciso IX e Constituição Estadual Art. 27, inciso 
IX. 

 
 
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O presente Edital é destinado a selecionar profissionais aptos a serem convocados para 
atuar nos estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino, exclusivamente para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público, suprindo as vagas existentes no 
município. 
1.2 As aulas serão disponibilizadas para contratação nos termos deste Edital, depois de 
esgotadas todas as demais formas de suprimento com professores efetivos, adotadas pela 
Secretaria Municipal de Educação e Esportes, definidas em legislação específica. 
 
II - DO REGIME JURÍDICO 
2.1 A contratação ocorrerá em Regime Especial, com fundamento no Art. 37, inciso IX da 
Constituição Federal e na Lei 8.745, de 09 de dezembro de 1999. 
2.2 O contrato terá prazo máximo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, 
conforme a necessidade. 
 
III – DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) 
 
3.1 - Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo 
com os padrões mundialmente estabelecidos. 
3.2 - As pessoas portadoras de deficiência participarão do Teste Seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, classificação. 
3.3 – Não há possibilidade de reserva legal para os portadores de deficiência ou portadores de 
necessidades especiais (PNE) para os cargos mencionados neste processo seletivo, devido ao 
reduzido número de vagas existentes. 
3.4 – Os candidatos deficientes deverão declarar, quando da inscrição, serem portadores de 
deficiência, especificando-a na própria ficha de inscrição, e submeterem-se, quando 
convocados, a perícia médica a ser realizada por profissional de saúde da Prefeitura Municipal 
de Andirá e que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou 
não, e o nível de deficiência capacitante para o exercício do cargo. 
3.5 – Havendo incompatibilidade da deficiência com a função pretendida neste Edital, mesmo 
sendo comprovada a qualquer tempo, o candidato será excluído do presente processo. 
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III - DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de 
Andirá,(SMECE) no período de 06/04/2009 a 14/04/2009, das 8:00 às 11:30 horas e das 13:30 
às 16:30 horas. 
3.2 Para inscrever-se o interessado deverá: 
3.2.-retirar, no Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Andirá boleto para pagamento 
da taxa de inscrição,  de acordo com o Anexo I deste Edital,  e o Formulário de Inscrição na 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;  
3.3.-entregar, obrigatoriamente na SMECE, localizada a Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190, 
a ficha de inscrição devidamente preenchida, acompanhada de fotocópia dos documentos de 
identidade RG, CPF e do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, para fins de 
validação; 
3.4.-o candidato que, mesmo efetuando o pagamento da taxa de inscrição, não entregar a ficha 
de inscrição na SMECE, não terá sua inscrição validada. 
3.5.- Não haverá em hipótese alguma devolução da importância paga. 
3.6.- No caso de inscrição por procuração deverão ser apresentados: o instrumento de 
mandato, o documento de identidade do procurador, que se responsabilizará pelo 
preenchimento da ficha e o pagamento da taxa de inscrição e a apresentação das cópias 
autenticadas dos documentos do candidato. 
 
IV – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
4.1.- O candidato ao se inscrever, estará declarando sob as penas da Lei, satisfazer as seguintes 
condições: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi conferida igualdade, 
nas condições previstas no Decreto nº 70.436 de 18/04/72; 
b) estar em dia com as obrigações militares; 
c)  estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no ato da investidura do cargo; 
e) atender aos requisitos solicitados para o provimento dos cargos, de acordo com o Anexo I 
deste edital; 
f) ter aptidão física e mental para o desempenho das funções; 
4.2- No ato da inscrição NÃO serão solicitados comprovantes dos requisitos legais contidos no 
Anexo I do presente Edital. No entanto, será automaticamente desclassificado o candidato que 
não os apresentar no ato da posse na Prefeitura Municipal de Andirá, sendo revogada a sua 
contratação. 
 
V – DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 
5.1- As inscrições serão homologadas e publicadas até o dia 17/04/2009. 
5.2 - É obrigação do candidato conferir seus dados na homologação das inscrições, bem como 
tomar conhecimento do seu número de inscrição no Teste Seletivo, data, horário e local de 
realização das provas. 
5.3. - Caso haja qualquer inexatidão na informação relativa à opção de inscrição, o candidato 
deverá dirigir-se, através de requerimento, à Comissão Especial de Teste Seletivo e entregar 
na SMECE, para solicitar correção dos dados de inscrição. Em não o fazendo, estará 
assumindo total responsabilidade pelos dados registrados no mesmo. 
5.4 - Somente será procedida a alteração, na hipótese de que o dado expresso pelo candidato 
em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente para as listas. 
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5.5 - Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, etc, 
deverão ser corrigidos somente no dia das provas, na própria lista de presença. 
 
VI – DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
6.1 - O Teste Seletivo compreenderá: 
6.2 - Prova objetiva: Prova de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada por todos 
os candidatos. 
6.3 - A prova objetiva constará de 50 questões de Fundamentos da Educação; 
6.4 - Conteúdo programático referente à prova objetiva: 
a) Lei de Diretrizes e Bases 9394/96; 
b) FUNDEB; 
c) Estatuto da Criança e do Adolescente; 
d) História da Educação Brasileira; 
e) Organização, Estrutura e Funcionamento das Escolas; 
f) Concepções e Teorias Curriculares; 
g) tendências Pedagógicas; 
h) Políticas Públicas da Educação. 
6.5 - O tempo atribuído para a realização das provas será de 3 ( três ) horas; 
6.6 - O valor atribuído a cada questão correta é de 0,2 (dois décimos) de pontos, perfazendo o 
total de 10,0 (dez) pontos. 
  
 
VII – DOS PROCEDIMENTOS 
 
7.1 - As provas realizar-se-ão no dia 25/04/2009 com inicio as 09:00 horas, na Escola 
Municipal Ana Nery, localizada à Rua São Paulo nº – Centro de Andirá – Paraná. 
7.2 - Não será permitida a prestação de provas fora do local, datas e horários previamente 
designados, seja qual for o motivo alegado. 
7.3 - O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos, portando o comprovante de inscrição juntamente com a cédula original de 
identidade (RG) ou carteira nacional de habilitação (CNH).  
7.4 – Para a realização das provas escritas será permitido o uso de caneta esferográfica preta 
ou azul, lápis preto e borracha. 
7.5 - Os documentos deverão estar em perfeita condições de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato. 
7.6 - Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário 
determinado. 
7.7 - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato. 
7.8 - O candidato deverá assinalar suas respostas, na folha de Respostas Definitiva, com 
caneta de tinta preta ou azul. 
7.9 - Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível. 
7.9.1 - Será excluído do Teste Seletivo o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado; 
b) não comparecer à prova seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento de identidade exigido; 



 
 

 4

d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorrido o 
período de 30 (trinta) do inicio das provas; 
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou 
impressos não permitidos ou calculadora; 
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de 
comunicação; 
g) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
h) não devolver integralmente o material recebido; 
i) perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
j) agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou autoridades 
presentes. 
 
VIII – DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
 
8.1 - Prova de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada por todos os candidatos. 
8.2 - Prova composta de questões de múltipla escolha, versando sobre o conteúdo constante 
neste edital, 
8.3 - A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, o valor de 
cada questão será de 10,0 (dez) pontos divididos pelo número de questões de cada prova. 
8.4 - Será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 5,0 (cinco) pontos. 
8.5 - O candidato não habilitado será eliminado do Teste Seletivo. 
 
IX – DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
9.1 - A nota final do candidato será igual ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva. 
9.2 - Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de acordo com a nota final. 
9.3 - Na hipótese de igualdade da nota final da avaliação, utilizar-se-á, para fins de desempate 
classificatório, os seguintes critérios, sucessivamente: 
a) maior titulação na área de educação; 
b) tiver maior idade; 
c) tiver maior numero de filhos menores de 16 (dezesseis) anos; 
d) for casado. 
 
X – DOS RECURSOS 
 
10.1 - O prazo para interposição de recursos será de até 48 (quarenta e oito) horas após a 
divulgação dos resultados, tendo como termo inicial o 1º dia útil subseqüente. 
10.2- Os recursos devidamente fundamentados e dirigidos a Comissão Especial de Teste 
Seletivo, deverão ser entregues pelo candidato ou seu procuradores na SMECE.Admitir-se-á 
um único recurso para cada candidato, para cada etapa, sendo desconsiderado recurso de igual 
teor. 
10.3 - Somente serão apreciados os recursos, interpostos dentro do prazo, expressos em 
termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justifiquem, bem como tiverem 
indicados o nome do candidato, número da sua inscrição, documento de identidade (RG), 
opção a que esta concorrendo, endereço e telefone para contato e assinatura. 
10.4 - O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada, para 
tanto, a data do protocolo do mesmo. 
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10.5- Os pontos relativos a questões das provas eventualmente anuladas serão atribuídos a 
todos os candidatos presentes. 

 
XI – DO PROVIMENTO DOS CARGOS 
 
11.1 - O provimento dos cargos obedecerá a ordem de classificação dos candidatos aprovados. 
11.2 - A convocação dos classificados para preenchimento das vagas disponíveis, será feita 
oficialmente estabelecendo a data, horário e o local para apresentação do candidato. 
11.3 - Perderá os direitos decorrentes do Teste Seletivo o candidato que: 
a) não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação; 
b) não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal 
de Andirá. 
 
XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das condições 
do Teste Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e no Regulamento Especial 
do Teste Seletivo. 
12.2 - A inexatidão das afirmativas ou irregularidade de documentos ou outras irregularidades 
constatadas no decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente, acarretarão a perda 
dos direitos decorrentes do Teste Seletivo. 
12.3 - Cabe à Prefeitura Municipal de Andirá o direito de aproveitar os candidatos 
classificados, em número estritamente necessário para o provimento dos cargos existentes ou 
que vierem a existir durante o prazo da validade do Teste Seletivo, não havendo, portanto, 
obrigatoriedade de contratação total dos aprovados. 
12.4 - O prazo de validade do Teste Seletivo será de 1 (um) ano, contado da data da 
Publicação da Homologação do Resultado, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual 
período. 
12.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Teste Seletivo  
12.6 - Decorridos 90 (noventa) dias após a homologação e não se caracterizando qualquer 
óbice, é facultada a incineração das provas e demais registros escritos, mantendo-se, porém, 
pelo prazo de validade do Teste Seletivo, os registros eletrônicos. 
12.7 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da 
convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada 
em edital ou aviso publicado. 
 
 
     
    Andirá,     01  de abril de 2009. 
 
 
 
 
     Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 
 

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS, VAGAS, PRÉ-REQUISITOS, JORNADA DE 
TRABALHO, SALÁRIOS, TIPO DE PROVA E TAXA DE INSCRIÇÃO  

 
 
 

Cargo Vagas Pré-requisito Jornada 
Semanal 

Salário 
Mensal (R$) 

Taxa de 
inscrição 

(R$) 
Professor 

(E.Fund. 1ª 
a 4ª séries) 

10 Conclusão de:  
Curso de Pedagogia  
Licenciatura Plena e  

habilitação em Docência 
nas séries iniciais;  

ou Normal Superior   
ou Magistério de nível 

Médio. 

 
 

20h 

 
R$497,85 

 

 
R$15,00 

Professor 
de Ed. 
Física 

03 Conclusão de Curso de  
Educação Física  com 

Licenciatura Plena  

20h R$572,53 R$15,00 

Professor 
de Artes 

08 Conclusão de Curso de  
Licenciatura Plena em 

Artes 

20h R$572,53 R$15,00 

 
 
 


