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ESTADO DO PARANÁ

     DECRETO Nº 969/2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO
DO PARANA, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o disposto no caput do Artigo 9º  da Lei
Complementar nº 966 de 04 de dezembro de 2013, da
Lei Complementar nº 1019 de 15 de maio de 2015 e da
Lei nº 6937 de 09 de setembro de 2005.

                                                       DECRETA:

.
Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento Geral de Concurso, conforme anexo I deste

Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.  3º. Revogam-se as disposições em contrário,  em especial o Decreto nº
1813/2014.

Paço Municipal Silvio Magalhães Barros, aos 03 de junho de 2015.
 

Carlos Roberto Pupin
Prefeito Municipal

José Luiz Bovo
Secretário Municipal de Gestão

   Gilmar José Benkendorf Silva
      Secretário Municipal de Recursos Humanos



Anexo I do Decreto nº 969/2015

REGULAMENTO GERAL DE CONCURSOS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º.  Este regulamento institui normas gerais para a realização de Concursos
Públicos para provimento de cargos efetivos e emprego público da Administração Direta e
Indireta da Prefeitura do Município de Maringá.

Art. 2º.  Na Administração Direta,  o recrutamento e a seleção de pessoal serão
executados pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos,  através do Órgão de
Recursos Humanos e na Administração Indireta, por órgão equivalente.

Art. 3º.  A abertura de Concurso Público dependerá de autorização do Chefe do
Poder Executivo,  a ser obtida através de pedido do órgão interessado,  sendo,  instruído
com informações do Órgão de Recursos Humanos, sobre a existência de cargos vagos e
a sua denominação, bem como instruído com informações contábeis referente a aspectos
financeiro e orçamentário.

Art.  4º. Os concursos,  no âmbito da Administração Direta,  serão dirigidos e
orientados pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos, que nomeará uma Comissão
Especial de Concurso composta por,  no mínimo,  05  (cinco)  membros,  que terá a
finalidade de organizar, acompanhar e fiscalizar a elaboração e a realização do certame.

Parágrafo único. Durante a realização do Concurso Público poderão ser
designados substitutos,  em caso de impedimento de qualquer dos membros desta
Comissão.

Art. 5º. Para a realização do concurso,  a Administração Municipal atenderá aos
princípios constitucionais da legalidade,  formalidade,  impessoalidade,  economicidade,
razoabilidade, moralidade e publicidade, vinculando-se a este regulamento e respectivos
Editais.

Art. 6º. A realização de Concurso Público compreenderá as seguintes fases:
a) pronunciamento das autoridades administrativas competentes sobre a medida

proposta;
b) autorização do Chefe do Poder Executivo para a respectiva realização;
c) instituição das respectivas comissões;
d) publicação do comunicado de abertura do concurso, em jornal de circulação 
regional;
e)  divulgações do Edital completo de abertura do concurso,  com publicação no

Órgão Oficial do Município;
f) inscrição dos candidatos;
g) homologação e publicação das inscrições no Órgão Oficial do Município;
h)  divulgação por Edital do dia,  local e sala estabelecidos para a realização das

provas, com publicação no Órgão Oficial do Município;
i) realização das provas objetivas, prova títulos, prova prática, e prova de aptidão

física, quando as atribuições do cargo o exigir, com publicação do respectivo resultado;
j) correção e julgamento das provas e publicação do resultado no Órgão Oficial do

Município;
k) apresentação dos títulos e julgamento dos títulos com divulgação do resultado,



quando for o caso;
l) aplicação e avaliação de prova prática com divulgação do resultado, quando for

o caso;
m) aplicação e avaliação de prova de aptidão física com divulgação do resultado,

quando for o caso;
n) elaboração do resultado final pela Comissão Especial de Concurso, contendo a

relação dos aprovados;
o)  homologação do resultado final pelo Chefe do Poder Executivo ou Órgão

equivalente da Administração Indireta;
p) publicação do resultado final e da homologação no Órgão Oficial do Município.
q) publicação de todos os editais na internet.

Art. 7º. A publicidade do Concurso se processará através de:

I -  publicação de comunicado em jornal de circulação regional,  constando um
resumo do Edital de abertura do Concurso;

II - publicação do Edital completo no Órgão Oficial do Município e na internet. 

Art.  8º. O Edital,  na esfera da Administração Direta,  será elaborado pela
Comissão Especial de Concurso com acompanhamento do Órgão de Recursos Humanos
e com auxílio das Secretarias envolvidas no processo, com observância das legislações
nacional e municipal vigentes, sendo subscrito pelo seu titular e pelo Secretário Municipal
de Recursos Humanos, salvo quando o certame for terceirizado.

Art. 9º. O Edital de concursos estabelecerá, dentre outros:
a) as datas, horários de inscrição;
b) os requisitos gerais e específicos para a inscrição, bem como os exigidos para

a nomeação;
c) nível de escolaridade exigido para cada cargo;
d) os cargos a serem providos, requisitos para o exercício, regime de trabalho, 
número de vagas e os vencimentos correspondentes;
e) os tipos de provas e/ou fase;
f) o prazo de validade do concurso;
g) a nota mínima exigida para aprovação em cada prova e/ou fase, bem como os

critérios para a determinação da nota final;
h) o valor e a natureza dos títulos a serem considerados, quando for o caso;
i) o valor e o tipo de prova de aptidão física, quando for o caso;
j) o valor e o tipo de prova prática, quando for o caso;
k) os critérios especiais de desempate;
l) o número de vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência;
m) outras informações julgadas necessárias.

CAPÍTULO II

DAS INSCRIÇÕES

Art. 10. A inscrição no Concurso Público implicará a aceitação tácita das normas
estabelecidas neste Regulamento, no respectivo Edital de abertura de concurso público,
bem como em outros editais que forem publicados durante a realização do Concurso
Público, cujas regras, normas, critérios e condições obrigam-se os candidatos a cumprir.

Art. 11. O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas



na efetivação da inscrição, e pelas consequências de eventuais erros, omissões, falsidade
de informações no preenchimento de qualquer de seus campos, o que poderá implicar a
não homologação da inscrição,  na eliminação do candidato do concurso e ainda na
nulidade de eventual nomeação.

Art. 12. O pedido de inscrição para os candidatos em geral será efetuado via
Internet,  em página a ser divulgada em edital,  que deverá ser devidamente preenchido
pelo candidato.

Parágrafo único. Poderão a critério da Administração Municipal serem efetuadas
inscrições através de formulário próprio e local específico para recebimento.    

Art. 13.  A inscrição somente será aceita após a confirmação do pagamento do
valor inerente à taxa de inscrição, não se responsabilizando o Município de Maringá, pelo
não recebimento da confirmação bancária do recolhimento do valor da taxa de inscrição.

Art.  14. A Prefeitura do Município de Maringá não se responsabilizará pelas
inscrições que deixarem de ser concretizadas por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou
outros fatores técnicos que impossibilitem a transferência de dados.

Art. 15. A relação geral dos candidatos que tiverem as inscrições homologadas,
como também o local e horário de realização das provas, com o respectivo ensalamento
dos candidatos,  será divulgada na página oficial do município,  bem como publicada no
Órgão Oficial do Município.

Art.  16.  Os pedidos de inscrição para homologação,  serão recebidos pela
Comissão Especial de Concurso, ou ainda por instituição contratada para esta finalidade.

Art. 17. O candidato que fizer declaração falsa ou inexata na sua inscrição terá a
mesma cancelada e serão anulados todos os atos dela decorrentes.

Art. 18. A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada conforme legislação
municipal vigente.

DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

Art. 19. É assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de inscrever-se
a uma das vagas reservadas no edital de concurso do Município,  desde que haja
compatibilidade da deficiência apresentada pelo candidato com o exercício das
atribuições do cargo,  devendo o candidato observar,  no ato da inscrição,  além das
condições gerais estabelecidas no Edital do concurso,  também as condições especiais,
para que possa fazer uso das prerrogativas que lhe são atribuídas.

Art. 20. Fica reservado às pessoas portadoras de deficiência, desde que inscritos
nesta condição,  o percentual de 5% (cinco por cento)  das vagas ofertadas em cada
certame, de conformidade com a Lei Federal nº 7.853/89, Decreto nº 3.298/99 e Decreto
nº 5.296/04.

Art. 21. São consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadram
nas categorias discriminadas no artigo 4o do Decreto Federal no 3.298/99  e suas
alterações.
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Art.  22.  O candidato portador de deficiência participará dos concursos em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que concerne ao horário e local de
aplicação das provas,  ao conteúdo da prova,  aos tipos de avaliações a que estarão
sujeitos, aos critérios de aprovação e à nota mínima exigida para aprovação, a exceção
das condições especiais para realização da Prova Objetiva estabelecida nos editais de
abertura.

Art.  23. A pessoa portadora de deficiência ao efetivar a sua inscrição deverá
declarar essa condição na ficha de inscrição,  bem como, o candidato que necessitar de
condição especial para realização da Prova Objetiva,  deverá também declarar e
especificar tal condição, pois, se assim não o fizerem, o candidato portador de deficiência
perderá a prerrogativa de concorrer às vagas ofertadas em cada certame aos candidatos
portadores de deficiência, concorrendo às vagas gerais, como também, o candidato que
necessitar de condições especiais para realizar a prova, não a terá, não sendo admitida a
interposição de recurso nestas hipóteses.

Art. 24. O candidato regularmente inscrito na condição de portador de deficiência,
bem como os que indicarem na inscrição a necessidade de condição especial para
realizar a Prova Objetiva, deverá apresentar: 

a) Laudo Médico original contendo carimbo e assinatura do profissional, expedido
com,  no máximo, 60 (sessenta)  dias anteriores ao término das inscrições,  atestando a
patologia e o grau da deficiência,  com expressa referência ao código correspondente a
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência,
constando o nome e documento de identidade do candidato;

b)  documentação demonstrando a necessidade de condição especial para
realização da Prova Objetiva.

Art.  25.  A Comissão Especial de Concurso ou a Empresa contratada para
realização do certame, emitirá parecer, tomando como base as seguintes observações:

a) as informações fornecidas pelo candidato na ficha de inscrição;
b)  os documentos apresentados pelo candidato indicando a deficiência ou a ne-

cessidade de condição especial para realização da Prova Objetiva;
c) CID (Classificação Internacional de Doenças).

Art. 26. Diante dos elementos apresentados pelo candidato a Comissão Especial
de Concurso, ou a Empresa contratada para a realização do certame decidirá:

a) se o candidato se enquadra na condição de portador de deficiência, nos termos
estabelecidos pela legislação;

b)  se o candidato possui necessidade de condições especiais para realizar a
Prova Objetiva,  indicando as condições que deverão ser observados pela Comissão de
Coordenação do Concurso, ou a Empresa contratada para realização do certame.

Art. 27. O candidato que deixar de apresentar os documentos exigidos na letra “a”
do art. 24 deste regulamento, ou que não se enquadrar na condição de portador de defi-
ciência, perderá esta prerrogativa de concorrer na condição de candidato com deficiência,
passando a concorrer nas mesmas condições dos demais candidatos.

Art. 28. O resultado das inscrições dos candidatos que se declararam portadores
de deficiência serão divulgados na página oficial do município,  juntamente com a
homologação das inscrições gerais.

Art. 29. Caberá recurso em caso de indeferimento da inscrição do candidato não
considerado portador de deficiência,  o qual deverá estar devidamente fundamentado e
ser protocolizado conforme estabelecido em Edital.



Art. 30. O Edital com os resultados dos recursos que forem impetrados em função
das situações especificadas no item anterior,  será divulgado na internet e publicado no
órgão oficial do município.

Art.  31.  O candidato,  portador de deficiência,  participará em igualdade de
condições com os demais candidatos na Prova Objetiva e,  uma vez classificado e
convocado para demais fases e/ou provas,  participará em igualdade de condições,  não
ficando eximido de qualquer tipo de avaliação.

Art. 32. Para inscrição como pessoa portadora de deficiência, o candidato deverá
observar,  no momento da inscrição,  os procedimentos específicos previstos no art.  24
deste regulamento,  assecuratórios de tratamento especial a esse grupo,  caso contrário
não concorrerá às vagas reservadas,  mas automaticamente às vagas de ampla
concorrência,  e nem terá direito às prerrogativas asseguradas neste regulamento às
pessoas portadoras de deficiência.

Art.  33. O candidato que for nomeado na condição de pessoa portadora de
deficiência não poderá arguir ou utilizar essa condição para pleitear ou justificar mudança
de cargo/função, relotação, readaptação, redução de carga horária, alteração de jornada
de trabalho,  limitação de atribuições e assistência de terceiros no ambiente do trabalho
para o desempenho das atribuições do cargo.

Art. 34.  Ao efetuar a inscrição no Concurso Público como pessoa portadora de
deficiência,  o candidato adere às regras do Edital e automaticamente fica ciente,  para
todos os efeitos e fins de direito, que se aprovado e convocado deverá efetuar a avaliação
para verificação da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo e os
demais exames pré-admissionais exigidos pela Saúde Ocupacional,  sob pena de perda
do direito à nomeação.

Art.  35. A convocação para nomeação do candidato portador de deficiência
aprovado em concurso,  observará o número de vagas disponibilizados no Edital de
abertura do certame e o estabelecido na legislação em vigor.     

Art.  36.  As vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência não
preenchidas,  serão revertidas para os demais candidatos aprovados e classificados na
listagem geral.

Art. 37. A publicação do Edital será efetivada,  necessariamente,  com 35 (trinta e
cinco) dias de antecedência da data da realização das provas.

Parágrafo único. Poderão ser estabelecidos no Edital limitações e requisitos para
o exercício de cargo em particular,  justificáveis pelas peculiaridades da atividade a ser
desenvolvida.

CAPÍTULO III

DAS COMISSÕES DE CONCURSO

Da Comissão Especial

Art. 38. Para a realização de Concurso Público, o Município nomeará, em todas
as fases, uma Comissão Especial de Concurso, com a finalidade de organizar, coordenar,



supervisionar,  executar,  orientar e fiscalizar a elaboração e a realização do concurso,  a
qual será composta por, no mínimo, 05 (cinco) membros.

Art. 39. Competirá à Comissão Especial de Concurso, quando da execução da
totalidade do certame:

a)  coordenar,  supervisionar,  orientar e fiscalizar o concurso em todas as suas
etapas;

b)  orientar e supervisionar os servidores responsáveis pelo inscrição dos
candidatos sobre os procedimentos a serem adotados;

c)  efetuar a conferência dos documentos exigidos para a inscrição dos
candidatos, procedendo a sua homologação, mediante divulgação em Edital;

d) orientar as demais comissões e/ou bancas sobre os critérios especificados em
Edital referente a elaboração das provas;

e)  prestar toda colaboração e assistência às demais comissões especialmente
constituídas.

f) coordenar e fiscalizar a preparação dos materiais necessário para a realização
do concurso,  tais como:  cadernos de provas,  folha de respostas,  ensalamento,
preparação de salas, e outras;

g)  orientar os fiscais de sala sobre os procedimentos a serem adotados na
aplicação da prova;

h)  coordenar a distribuição dos envelopes de provas,  folhas de respostas e
demais materiais utilizados na aplicação das provas;

i)  coordenar,  supervisionar,  orientar e fiscalizar a aplicação das provas escritas,
provas práticas, e aptidão física;

j) viabilizar a recepção de títulos.
k)  coordenar,  orientar e fiscalizar o processamento dos resultados do concurso,

com a apuração da classificação dos candidatos.

Da Comissão Examinadora de Prova Objetiva e Prova de Títulos

Art. 40. A preparação das provas objetivas será de responsabilidade da Comissão
Examinadora especialmente constituída para tal fim.

Art. 41. A Comissão Examinadora será composta por profissionais pertencentes
ou não ao funcionalismo municipal, de reconhecida idoneidade moral e formação na área
das matérias a examinar.

Art. 42. Competirá à Comissão Examinadora:
a) elaborar os programas de provas objetivas, quando for o caso;
b)  elaborar as provas objetivas,  baseando-se no programa de provas divulgado

em edital, quando for o caso;
c)  manter em segredo,  até o momento em que forem apresentadas aos

concursados, as questões constitutivas da prova e o gabarito oficial;
d) proceder à avaliação e o julgamento das provas objetivas, quando for o caso;
e) fornecer o gabarito oficial da prova objetiva, visando à correção dos gabaritos

dos candidatos;
f)  fazer re-exame da prova objetiva,  se eventualmente necessário,  mediante

regular procedimento, quando for o caso;
g)  emitir parecer sobre questões referentes ao concurso,  sempre que solicitado

pelas autoridades administrativas competentes;
h) avaliação da prova de títulos, quando for o caso.



Da Comissão de Aplicação de Prova Prática e Prova de Aptidão Física

Art.  43.  A preparação das provas prática e prova de aptidão física serão
elaboradas pela Comissão Especialmente constituída, observado os aspectos legais.

Art. 44. A Comissão de aplicação de prova prática e prova de aptidão física, será
composta por profissionais pertencentes ou não ao funcionalismo municipal,  de
reconhecida idoneidade moral e formação na área das provas.

Da Gratificação para os integrantes de Comissão 

Art.  45. O servidor quando membro de Comissão Especial de Concurso,
Comissão Examinadora e demais Comissões especialmente constituídas para a
realização do Concurso Público,  a critério da Administração,  poderá ser gratificado pelo
trabalho desenvolvido, mediante regulamentação específica.

CAPITULO IV

DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

Art. 46. Nos concursos que o Município realizar, todas as provas poderão ser de
caráter eliminatório.

Art. 47. Os programas sobre os quais versarão as provas ficarão disponíveis na
página oficial do município como anexo do edital de abertura.

Art.  48. Sem prévia autorização no Edital respectivo,  não será permitida a
consulta de nenhuma espécie de livro,  revista ou folheto,  nem a utilização de máquina
calculadora,  durante as provas,  nem mesmo utilização de quaisquer equipamentos
eletrônicos.

Art. 49. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada de prova.

Art.  50. A assinatura do candidato será lançada em lista de presença,
especialmente elaborada com o respectivo número de identificação.

Art.  51.  As salas de provas serão previamente fiscalizadas por pessoas
especialmente designadas pela Comissão Especial de Concurso,  sendo vedado o
ingresso de pessoas estranhas, antes e durante a realização das provas.

Art. 52. Competirá à Comissão Especial de Concurso instruir os fiscais de sala,
visando proibir comunicações entre os candidatos durante as provas,  bem como quanto
ao uso de livros, apostilas ou qualquer material,  cuja utilização não tenha sido facultada
aos candidatos no Edital ou comunicado.

Art. 53.  Na data,  horário e local determinados para a realização das provas,  os
candidatos cujas inscrições foram homologadas deverão apresentar-se munidos de:

a) comprovante de inscrição, quando solicitado pelo Edital;
b) documento original de identificação;
c) caneta esferográfica azul ou preta;
d) materiais ou equipamentos que venham a ser especificados no Edital.
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Art. 54. Será excluído do recinto de realização das provas o candidato que no
decorrer das mesmas tiver atitude de desacato, desrespeito ou descortesia.

Art.  55.  Nas provas que exigirem utilização de aparelhos de alto custo,  a
Comissão Especial de Concurso poderá determinar a imediata exclusão do candidato que
demonstrar não possuir aptidão para a sua utilização.

Art.  56.  Nos concursos de provas e títulos,  estes deverão ser entregues,  nas
datas e na forma estabelecida no Edital.

Parágrafo único. Os títulos serão analisados e julgados pela Comissão Especial
de Concurso  quando  realizado  pelo  Município  ou  pela  Empresa  contratada  para
realização do certame, nos termos do Edital respectivo.

Art. 57. A apuração do resultado das diferentes provas far-se-á de acordo com os
critérios estipulados em Edital.

Parágrafo único.  As matérias integrantes das provas do Concurso Público
poderão ter valor variável, de conformidade com o que ficar estabelecido no Edital.

Art. 58.  A prova será considerada nula quando o candidato:
a) recusar-se a submeter-se à mesma;
b) retirar-se do recinto durante sua realização, sem a devida autorização;
c)  for excluído do recinto da realização das provas,  atendendo ao previsto no

Art.48 deste regulamento.

Art. 59. Somente serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem,
em cada matéria e na média final, os resultados mínimos fixados em Edital.

Art. 60. As provas serão avaliadas de acordo com os critérios estabelecidos no
Edital respectivo.

Art. 61. Será considerado aprovado em cada fase do concurso, exceto quanto a
prova de títulos, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento) da nota máxima da respectiva fase, apurada na forma do Edital, respeitado o limite
de candidatos classificados em cada etapa que poderão participar das etapas posteriores,
conforme previsto no Edital.

Parágrafo Único. A não aprovação em qualquer Fase implica na eliminação do
Concurso Público.

Art. 62. Para os cargos que forem utilizados provas e títulos, as formas de provas
e seus devidos valores de pontuação serão estabelecidos pelo Edital.

Art. 63. Será estabelecido por Edital específico para cada concurso o critério de
julgamento da valoração qualitativa e quantitativa dos títulos apresentados.

Parágrafo único. Os pontos atribuídos aos títulos poderão ser considerados
somente para efeito de classificação,  salvo se de outra forma dispuser o Regulamento
Especial constante do respectivo Edital.

Art. 64. As notas das provas e dos títulos, ou a nota final, não sofrerão qualquer
processo de arredondamento ou aproximação.
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Art.  65. O julgamento dos títulos,  quando houver,  obedecerá aos critérios e à
pontuação estabelecida no Edital de abertura do concurso.

Art.  66.  Nos concursos de prova e títulos,  os títulos não deverão somar nota
acima de 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído às provas.

DAS RECLAMAÇÕES

Art. 67. Qualquer candidato poderá apresentar reclamação, por escrito, ao Chefe
do Poder Executivo ou autoridade competente na esfera da Administração Indireta, sobre
irregularidades ocorridas no processamento do concurso ou em qualquer de suas provas
constitutivas, ou na apresentação dos títulos, sempre que se configurar desrespeito à Lei
ou às normas constantes no Edital.

Art.  68. O prazo para interposição de reclamação será de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar do primeiro dia útil, imediatamente posterior ao término das provas.

Art. 69. Não serão apreciadas as reclamações que forem oferecidas em termos
inconvenientes ou que não apontarem com precisão e clareza os fatos e circunstâncias
que as justifiquem, ou que permitam sua pronta apuração.

Art.  70. Caberá à Secretaria Municipal de Recursos Humanos,  ou ao órgão
equivalente da administração descentralizada, tomar todas as providências necessárias à
averiguação dos fatos denunciados,  através de todos os meios e diligências
convenientes.

Art.  71. Se as irregularidades ou vícios apontados na reclamação forem
atribuídos à conduta das Comissões, ou de qualquer de seus membros, o Chefe do Poder
Executivo ou autoridade competente na esfera da Administração Indireta, poderá designar
uma Comissão de Sindicância,  composta de 03  (três)  membros,  para proceder à
apuração dos fatos denunciados.

Art. 72. Se ficar comprovada a existência de vícios ou irregularidades graves e
insanáveis, nos termos da Lei, deste Regulamento ou do Edital de abertura do concurso,
a prova ou provas,  mencionadas na reclamação ou a apresentação de títulos,  serão
anuladas parcial ou totalmente, promovendo-se a punição dos responsáveis, na forma da
Lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  73.  A Comissão Especial de Concurso deverá apresentar o respectivo
relatório dentro do prazo de 30  (trinta)  dias,  submetendo o resultado do concurso à
competente homologação do Chefe do Poder Executivo, contando-se este prazo a partir
do primeiro dia útil imediatamente posterior ao término das provas.

Art. 74. A classificação dos candidatos obedecerá à ordem decrescente das notas
finais obtidas, em listas organizadas por cargo.

§ 1º.  O candidato portador de deficiência será classificado na ordem geral do
cargo, como também em separado, na forma estabelecida no caput deste artigo.



§  2º. Em caso de igualdade na nota final do concurso e como critério de
desempate, terá preferência, o candidato que:

I -  tiver maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta)  anos,
conforme estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso),  completos até o último dia de
inscrição, considerando-se o ano, o mês e o dia do nascimento;

II - obtiver maior nota na prova de conhecimentos específicos quando houver;
III - obtiver maior nota na prova de conhecimentos gerais quando houver;
IV - obtiver maior nota na prova de legislação do servidor quando houver; 
V - obtiver maior nota na prova de língua portuguesa quando houver;
VI - obtiver maior nota na prova de matemática quando houver;
VII - obtiver maior nota na prova de informática quando houver;
VIII - maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta) anos;
IX - sorteio em sessão publica.

§ 4º. Competirá  ao  Órgão  de  Recursos  Humanos  a  elaboração  do  Edital  de
convocação para provimento dos cargos.

§  5º.  Na convocação para provimento do cargo do candidato portador de
deficiência será considerado:

I – a nota obtida na ordem de classificação geral;
II – o número de vagas a serem preenchidas, observado o percentual destinado

ao candidato portador de deficiência,  independentemente da nota obtida,  desde que
alcance a nota mínima para aprovação.

§ 6º. A convocação dos candidatos será realizada através de publicação em jornal
de grande circulação na região de Maringá,  podendo,  a critério da Administração
Municipal, ser feito contato telefônico, e-mail ou ainda pessoalmente.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 75. A homologação do concurso deverá ser efetivada, no prazo de 150 (cento
e cinquenta) dias, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado, por até 60
(sessenta) dias, contados a partir da data da publicação do Edital de abertura do referido
certame.

Parágrafo único. O resultado geral do concurso será divulgado no Órgão Oficial
do Município.

Art.  76. O concurso terá validade de 01 (um)  ano,  a contar da publicação da
homologação do resultado, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

§ 1º. Enquanto houver candidato aprovado,  não convocado para investidura em
determinado cargo,  não se publicará Edital de Concurso para provimento do mesmo
cargo, salvo para cadastro de reserva de vagas.

§ 2º. A validade do Concurso Público não gera direito à nomeação,  que ficará
sujeita a critérios da Administração.

Art.  77. O Órgão de Recursos Humanos poderá convocar servidores para
trabalharem na fiscalização da aplicação das provas dos concursos públicos, devendo a
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escolha recair preferencialmente em servidores estáveis.

Art.  78. Os candidatos habilitados concorrerão,  exclusivamente,  às vagas dos
cargos para os quais foram inscritos.

Art.  79.  A Administração reservar-se-á o direito de convocar os candidatos
habilitados à medida em que houver necessidade.

Art.  80. Não serão fornecidos certidões,  atestados ou certificados relativos à
habilitação,  classificação ou notas em Concurso Público,  valendo,  para qualquer fim,  a
publicação do resultado no Órgão Oficial do Município.

Art. 81. A nomeação dos aprovados obedecerá,  impreterivelmente,  à ordem de
classificação dos candidatos nos respectivos cargos.

Art. 82.  Será nomeado e ou contratado em cargo público e ou emprego público
somente quem satisfizer os requisitos seguintes:

a) aprovação em concurso público de provas e/ou de provas e títulos;
b)  exame de sanidade física e mental,  que comprovará aptidão para o exercício

do cargo e ou função;
c) ter boa conduta;
d) apresentação do título de eleitor em dia com as obrigações eleitorais;
e) apresentação de comprovante de estar em dia com as obrigações militares;
f) o diploma ou certificado de escolaridade, devidamente legalizado, quando for o

caso;
g) declaração do não-exercício de outro cargo, emprego ou função pública, para

fins do disposto no artigo 37,  incisos XVI e XVII,  da Constituição Federal e da não
percepção de proventos de aposentadoria de que trata o artigo 37, § 10 da Constituição
Federal;

h) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício dos
seus direitos civis e políticos;
j) outros documentos que estiverem determinados no Edital;
k) ter satisfeito as condições especiais previstas para determinados cargos.

Art.  83. Será considerado inabilitado no concurso,  perdendo direito à
nomeação/contratação,  o candidato que,  no prazo de 05 (cinco)  dias úteis,  contados a
partir da data da publicação do Edital de convocação, não comparecer no Departamento 
de Recursos Humanos para dar início ao processo de nomeação/contratação.

Art.  84.  Os exames de saúde a que deverão ser submetidos os candidatos
aprovados, bem como as demais disposições pertinentes, serão estabelecidos através de
Portaria.

Art. 85. Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, contados do término da validade
ou prescrição do concurso, poderão ser eliminadas as provas e o material inservível a ele
relativos.

Art. 86.  As inscrições para o Concurso Público realizado pela Municipalidade só
serão aceitas mediante a comprovação do recolhimento, em agência bancária, da taxa de
ressarcimento das despesas com material e serviços,  ou mediante a apresentação do
documento que permite a isenção ou direito de desconto,  conforme estabelecido na
legislação em vigor.



§ 1º. O valor da taxa de inscrição será fixada no respectivo Edital e será calculada
em valor entre o percentual mínimo de 3% (três por cento) e máximo de 5% (cinco por
cento) do vencimento inicial do cargo a ser provido.

§ 2º. Em hipótese alguma haverá devolução da importância paga a este título,
salvo os inscritos como portador de deficiência inabilitados pela Comissão Especial de
Concurso ou pela Empresa contratada.

Art. 87. Poderá a Administração Municipal terceirizar a organização, coordenação
e fiscalização dos concursos, ficando a cargo da Comissão Especial de Concurso neste
caso, apenas a supervisão e acompanhamento do certame.  

.
Art. 88. Competirá aos órgãos da Administração Indireta, quando da realização de

Concurso Público,  elaborar os respectivos Regulamentos Especiais,  de acordo com as
peculiaridades que lhe forem próprias,  observadas as diretrizes traçadas neste
Regulamento.

Art. 89. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Recursos
Humanos ou Órgão equivalente da Administração Indireta,  em conjunto com o Órgão
Jurídico competente.

Paço Municipal Silvio Magalhães Barros, 03 de junho de 2015.
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