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EDITAL N2 49/2021  
CONCURSO PÚBLICO N2 001/2021

0 Prefeito Municipal de São Pedro do Paraná - PR, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
contido na INSTRUÇÃO ne 5108/2021 -  CAGE/TCE-PR de 31 de maio de 2021 torna público que fará as seguintes 
retificações no Edital n2 29/2021 -  Concurso Público n2 001/2021, conforme segue:

I -  ALTERAR o item 7.1 passando a vigorar conforme segue:

7.1. Para o cargo de Agente Comunitário de Endemias a avaliação constará de prova escrita objetiva (caráter 
eliminatório). A prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e cinco) questões, avaliada na escala de 0,0 
(zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:

Tipo de prova N2 de questões Valor de cada questão Valor total das questões
Conhecimentos Específicos 12 4,0 48,0 pontos
Conhecimentos Gerais 03 4,0 12,0 pontos
Língua Portuguesa 07 4,0 28,0 pontos
Matemática 03 4,0 12,0 pontos

A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato.

II - INCLUIR o item 7.11. ÇQnforroe segue;

7.1.1 Para os cargos de Assistente Social, Fonoaudiólogo, Médico, Psicopedagogo e Psicólogo, a avaliação 
constará de prova escrita objetiva (caráter eliminatório). A prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e 
cinco) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:

Tipo de prova Ns de questões Valor de cada questão Valor total das questões
Conhecimentos Específicos 15. 4,0 60.0 Dontos
Conhecimentos Gerais 03 4,0 12,0 pontos
Língua Portuguesa 07 4,0 28,0 pontos

A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato.

IU - ALTERAR q item 7,2 passando a vigorar çonforroe segue;

7.2. Para o cargo de Professor Magistério, a avaliação constará de prova escrita objetiva, prova escrita 
dissertativa e prova de títulos. A prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e cinco) questões, avaliada na 
escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:

Tipo de prova Ns de questões Valor de cada questão Valor total das questões
Conhecimentos Específicos 15 4,0 60.0 Dontos
Conhecimentos Gerais 03 4,0 12,0 pontos
Língua Portuguesa 07 4,0 28,0 pontos

7.2.1. A classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos por cada candidato nas três provas 
(prova escrita objetiva, prova escrita dissertativa e prova de títulos).
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7.2.2 A Prova Escrita Dissertativa será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos.
7.2.3 A prova escrita dissertativa, constará de uma redação, referente a um tema proposto e será avaliada na 
escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos. A avaliação é realizada por bancas de professores das áreas de Língua 
Portuguesa e de Lingüística, prévia e especificamente preparada para o processo. Para garantir a objetividade no 
processo de avaliação, utilizam-se critérios elaborados com pontuação (total ou parcial), sendo observados os 
seguintes aspectos:
• 0 atendimento às diretrizes do comando que determina a produção escrita da redação;
• A capacidade de produzir o texto, obedecendo à modalidade culta da língua escrita;
• A apresentação de idéias, em função da estrutura organizacional do texto solicitado;
• A compreensão e a interpretação de dados e de fatos que compõem o(s) texto (s) de apoio;
• 0 estabelecimento de relações entre as idéias na organização textual.
7.2.4.0 texto produzido pelo candidato será avaliado a partir de critérios que englobam:
TEMÁTICA: avalia-se o desenvolvimento da temática pertinente ao texto solicitado, observando os níveis de 
exauribilidade do tema, a partir de texto(s) oferecido(s) como estímulo e apoio à produção escrita, assim como 
seu desenvolvimento temático a partir dele(s).
TÍTULO: avalia-se a adequação do título construído e apresentado à redação, a partir da temática exposta no texto 
do candidato, à luz do(s) texto(s) oferecido(s) como estímulo e apoio à produção escrita, sem copiar sua temática 
própria.
ORGANIZAÇÃO TEXTUAL: avalia-se a estrutura organizacional típica do texto solicitado, considerando os 
mecanismos de coesão e de coerência necessários para a sua materialização ou textualização.
DESEMPENHO LINGUÍSTICO: avalia-se o desempenho linguístico a partir da modalidade culta da língua escrita, 
observando os níveis de construção de parágrafos, frases, períodos, orações, palavras e seus elementos 
constituintes (ortografia, pontuação, regência, concordância etc.).
7.2.5. Terá nota ZERO na redação o candidato que:
a) não produzir o texto solicitado no comando;
b) fugir à temática proposta a partir do(s) texto(s) oferecido(s) como estímulo e apoio à produção escrita;
c) apresentar desestruturação, caracterizada por mistura de gêneros textuais, demonstrando imprecisão ou 
desconhecimento de sua organização;
d) apresentar alguma marca ou identificação: número de inscrição, nome (completo ou parcial) do candidato, 
letra(s) inicial(is) de nome e/ou de sobrenome real ou fictício, qualquer forma de assinatura, códigos ou 
quaisquer palavras ou marcas (inclusive as de corretivo líquido) que permitam a sua identificação;
e) desenvolver o texto com letra ilegível, em forma de desenho, com códigos alheios à língua portuguesa escrita, 
com espaçamento excessivo entre letras, palavras, linhas, parágrafos e margens ou apresentar falhas no 
desempenho linguístico em diversos níveis;
f) escrever a Versão Definitiva a lápis ou a tinta em cor diferente de azul-escuro ou preta;
g) não apresentar seu texto na folha Versão Definitiva ou entregá-la em branco.
h) apresentar a versão Definitiva em número de linhas maior que o solicitado.
7.2.6. Somente terão a prova escrita dissertativa corrigida os candidatos que obterem a nota mínima de 50,0 
(cinqüenta) pontos na prova escrita objetiva.

IV - ALTERAR o item 9,1 e 9.1.1 passando a vigorar conforme segue;

9.1. A Prova Escrita Objetiva está prevista para o dia 27 de junho de 2021.
9.1.1. O local e horário de realização da prova escrita objetiva será divulgado no dia 10 de junho de 2021.

V - ALTERAR o item 14.1 passando a vigorar conforme segue;

14.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva, bem como o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva, 
Prova Escrita Dissertativa e Prova de Títulos será divulgado no dia 09 de julho de 2021. a partir das 17h00min,
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através de Edital afixado no Mural da Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná e disponibilizado no site da 
empresa responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br.

VI - ALTERAR o item 15.1 passando a vigorar conforme segue;
15.1. 0 resultado final está previsto para ser divulgado no dia 15 de julho de 2021. a partir das 17h00min, 
através de Edital afixado no Mural da Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná e disponibilizado no site da 
empresa responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br.

Ficam mantidas as demais disposições constantes do Edital ne 29/2021 -  Edital de Concurso ne 001/2021.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São Pedro do Para , 07 de junho 2021.

NEILA DE FATTJVLAsfeUIZAO FERNANDES
Municipal
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